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R icht l i jnen Dorpsraad   Ca l lantsoog& Groote  Keeten 

 

1.       Naam :  

‘’Stichting Dorpsraad Callantsoog & Groote Keeten’’ 

2.     Werkgebied :  

Het werkgebied van de Raad omvat dat deel van de Gemeente Zijpe dat in 

1989 nog tot de gemeente Callantsoog behoorde. 

3.     Doel :  

   a.      Het behartigen van de belangen van de dorpsinwoners, tevens is het 

een doelgroep voor leefbaarheids- problemen. 

   b.     Het onderhouden van contacten met en het verstrekken van adviezen 

zowel gevraagde als ongevraagde aan het Gemeente-bestuur, gemeentelijke 

instellingen en andere instellingen van algemeen belang. 

   c.      Het bevorderen van inspraak voor de bewoners. 

   d.      Het aanmoedigen en handhaven van sociaal-, culturele en sport-

aktiviteiten voor de bewoners. 

   e.      Bevordering en coördinatie van sociale en maatschappelijke 

dienstverlening. 

    f.      Handhaving van de huidige bovenwijkse voorzieningen en zonodig 

uitbreiding hiervan in al haar facetten. 

    g.      Voorwaarden en omstandigheden helpen creëren en stimuleren voor 

recreanten. 
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4.     Aantal leden :  

De Dorpsraad bestaat uit een oneven aantal personen, welke voor een 

periode van vier jaar worden benoemd. 

Het bestuur maakt een rooster van aftreden, waarop vermeld staat wie in 

welk jaar aftreedt. 

Tussentijds benoemde leden nemen, via het rooster, de plaats van de 

voorganger in. 

Aftredende leden zijn herbenoembaar voor een periode van vier jaar. 

  5.    Bestuur :  

De Dorpsraadsleden benoemen, uit hun midden een voorzitter, secretaris 

en penningmeester. De drie bestuursleden hebben een zittingsperiode van 

vier jaar en zijn éénmaal terstond herbenoembaar, waarbij elk jaar één van 

de bestuursleden aftreedt. 

Na aftreden blijven zij desgewenst lid, onder voorwaarde genoemd in 

artikel 4. 

   6.     Vergaderen :  

De Dorpsraad komt tenminste zes maal per jaar bijeen, voorts zo vaak de 

omstandigheden dit noodzakelijk maken. 

Minstens twee maal per jaar worden bijeenkomsten georganiseerd, dit 

kunnen ook bijzondere vergaderingen zijn, deze zijn toegankelijk voor alle 

inwoners van de kernen Callantsoog/Groote Keeten. 

Van de vergaderingen, c.q. bijeenkomsten worden notulen gemaakt, die 

rondgestuurd worden aan de leden, c.q gepubliceerd op de website van de 

dorpsraad. 

Alle leden worden geacht, de vergaderingen en info-bijeenkomsten bij te 

wonen. 

Bij verhindering dient de secretaris hierover te worden geïnformeerd. 

Leden die vier maal achteréén de vergadering c.q. info-bijeenkomsten niet 

bezoeken ( behoudens bijzondere omstandigheden) kunnen verzocht worden 

zich terug te trekken uit de Dorpsraad. 
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Met betrekking tot het gebruik van consumpties door de leden van de 

Dorpsraad tijdens vergaderingen: maximaal twee consumpties in de zaal, 

alcoholvrij. Alle andere dranken, die niet in de zaal worden genuttigd, zijn voor 

eigen rekening van het lid. Dit geldt tevens voor alle alcoholhoudende dranken. 

7.     Jaarverslag :  

Ieder jaar vòòr 1 februari moet een verslag opgesteld zijn over de 

werkzaamheden van de Dorpsraad in het afgelopen kalender jaar. Dit 

verslag moet worden toegezonden aan het College van B&W en aan de 

Raadsleden van de Gemeente Zijpe. 

Verder wordt het verslag bekend gesteld via de website van de Dorpsraad, 

en het dorpsblad (de Omroeper). 

8.     Financiën :  

Een redelijke subsidie van de Gemeente Zijpe voor het Dorpsraad werk is 

noodzakelijk. 

Het boekjaar loopt van januari t/m december. 

Jaarlijks binnen één maand na afloop van elk boekjaar, legt het dagelijks 

bestuur rekening en verantwoording af aan de leden betreffende de 

exploitatierekening, evenals de begroting voor het volgende jaar ter 

verkrijging van de subsidie. 

Jaarlijks wordt de exploitatierekening door twee leden van de Dorpsraad 

gecontroleerd. 

9   . Burgemeester en Wethouders / Gemeente Raad :  

Een formele erkenning door het College van B&W is noodzakelijk. 

Het regelmatig bijwonen van raads- en commisievergaderingen door de 

leden wordt aanbevolen evenals contact met het College van B&W en 

Raadsleden. 
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