
Convenant Toekomstvisie Dynamische dorpen. 

Aanleiding 
Met de toekomstvisie Dynamische Dorpen is het toekomstperspectief voor Borne in het jaar 2030 

bepaald. Nu deze visie is vastgelegd wordt het nu tijd om de, vaak op hoofdlijnen, geformuleerde 

doelstellingen om te zetten naar een realisatiestrategie. De realisatiestrategie zal in eerste instantie 

bestaan uit een convenant en een jaarlijks terugkerende Toekomstdag. 
 
Waarom een convenant? 
In een convenant spreken de ondertekenaars, op basis van gelijkwaardigheid, uit dat ze zich 

committeren aan het realiseren van de in de visie gestelde doelen. De convenantstructuur is een 

laagdrempelige vorm van samenwerking waarbij elke ondertekenaar optimale vrijheid behoudt. Het 

convenant is een niet-bindende vorm van samenwerking maar ondertekenaars spreken wel de 

intentie uit tot samenwerking. Door het convenant is er betere sturing op de uitvoering van de 

Toekomstvisie mogelijk. Het convenant maakt duidelijk dat het nu tijd is om te beginnen met de 

uitvoering van de visie, zorgt er voor dat partijen worden betrokken en betrokken blijven en dat 

partijen hun verantwoordelijkheid gaan nemen om Dynamische Dorpen tot een succes te maken. Het 

is niet het doel van het convenant om lopende initiatieven en initiatieven die zijn ontplooid buiten 

het kader van Mijn Borne, te beïnvloeden of tegen te gaan. 
 
Doel van het Convenant 
Dit convenant heeft tot doel om een overzicht te creëren van afspraken die worden gemaakt ten 

behoeve van het realiseren van de toekomstvisie Dynamische Dorpen. Dynamische Dorpen kent vier 

thema’s (Welzijn en Samenleving, Ruimte en Wonen, Economie en Ondernemen en Duurzaamheid) 

en per thema zijn doelen beschreven. De ondertekenaars van het convenant vormen een stuurgroep 

en worden ‘partner van Dynamische Dorpen’ en verklaren zich sterk te maken voor het realiseren 

van deze doelen. Ze doen dit door zich te committeren aan één of meerdere doelen van de 

toekomstvisie. Hierdoor worden ze ambassadeurs en ‘kartrekkers’. Ze geven leiding aan de realisatie 

van de visie, monitoren de vooruitgang en zorgen ervoor dat er resultaten worden geboekt. Niet 

alleen de convenantpartners voelen zich verantwoordelijk voor de realisatie van de toekomstvisie. 

Daarom zullen ook andere betrokken partijen de kans krijgen om het convenant te ondertekenen als 

‘medeondertekenaar’.  
 
Taken van een medeondertekenaar: 

De medeondertekenaars verklaren dat: 

- Ze medewerking zullen verlenen aan het uitvoeren van de thema’s en doelen zoals 

omschreven in de toekomstvisie Dynamische Dorpen. 

- Ze daarnaast zitting nemen in eventuele overleggen geïnitieerd door de convenantpartners.  

- Ze tijdens de Toekomstdag een kort overzicht kunnen geven van afgeronde, lopende en 

gewenste werkzaamheden in het kader van de realisatie van Dynamische Dorpen.  

 
 



Convenant Toekomstvisie Dynamische dorpen. 

Taken van een Convenantpartner 
De ondertekenende convenantpartners verklaren dat: 

 

- Ze een stuurgroep vormen voor de voortgang van Dynamische Dorpen. 

- Ze nemen, voor een bepaald thema of doel, een coördinerende rol op zich. Hiervoor maken 

ze maken actiejaarplannen met een prioritering van activiteiten om de gestelde doelen te 

realiseren.  
- Ze, als ambassadeur,  het eerste aanspreekpunt zijn voor de samenleving, (maatschappelijke) 

organisaties en bedrijven voor het bepaalde thema of een doel vallend onder dit thema.  

- Ze ondersteunen bij het uitvoeren van de actiejaarplannen. 
- Het de taak van de convenantpartner is om lopende activiteiten te bundelen en te 

versterken.  Het uitvoeren van taken en plannen wordt niet alleen door de ondertekenaar 

gedaan. Het convenant stimuleert juist om medestanders te zoeken en partijen met elkaar te 

verbinden. Partijen kunnen bij de uitvoering van projecten ook met andere (markt)partijen, 

die geen medeondertekenaars zijn van dit convenant, afspraken maken om de ambities uit 

de toekomstvisie te realiseren. Bij het bundelen van initiatieven zal de convenantpartner ook 

burgers en wijkverenigingen uitdagen om ideeën in te brengen en te ondersteunen bij de 

uitvoering hiervan. 
- Ze elk jaar ondersteunen bij het organiseren van een toekomstdag. 
- Ze tijdens de Toekomstdag een overzicht geven van afgeronde, lopende en gewenste 

werkzaamheden in het kader van de uitvoering van de doelen. 

 

Toekomstdag 
Elk jaar wordt er een Toekomstdag georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomt presenteren de partners 

welke stappen ze het afgelopen jaar hebben ondernomen om de toekomstvisie te realiseren. Ook 

vertellen ze wat de toekomstplannen zijn en welke ondersteuning hierbij nog noodzakelijk is. Partijen 

mogen elkaar tijdens de Toekomstdag aanspreken op de gehaalde resultaten. Ook burgers mogen 

partijen aanspreken. Het doel van de Toekomstdag is enerzijds om de voortgang te monitoren, 

anderzijds moet het de ruimte bieden om partijen te binden. Het ontstaan van 

samenwerkingsverbanden tussen de ondertekenende partijen zal tot een efficiëntere en meer 

effectieve inzet van middelen resulteren. 
 
Tijd 
Dit convenant heeft een geldigheidsduur van twee jaar en geldt voor de jaren 2013 en 2014. Na deze 

twee jaar zal het convenant worden herzien en aangepast aan de dan geldende situatie. Na het 

eerste jaar krijgen overige partijen uit de samenleving de mogelijkheid om officieel ‘mede-

ondertekenaar’ te worden. Hierdoor blijft de uitvoering van de toekomstvisie een dynamisch proces 

en blijft het aangesloten bij de ontwikkelingen in de samenleving. 
 
Dynamische agenda  

Initiatieven en afgeronde projecten worden gedeeld via de Dynamische agenda op de website 

MijnBorne2030. Hierdoor is het altijd en overal inzichtelijk welke projecten worden geïnitieerd en 

wie hierbij het aanspreekpunt is. Dit vergroot de mogelijkheid van de samenleving om 

initiatiefnemers aan te spreken.  
 


