Profielschets secretaris Dorpsraad
Doelstelling Dorpsraad
De Dorpsraad (DR) is een stichting die in ruimste zin het woon-, leef en werkklimaat van
de inwoners van het dorp Berkel-Enschot wil bevorderen en verbeteren. De Dorpsraad
bestaat uitsluitend uit vrijwilligers en behartigt o.a. de belangen van alle inwoners van
ons dorp. Dit doen we bij de overheid maar ook bij andere organisaties. We denken
bijvoorbeeld mee en geven gevraagd en ongevraagd advies.
Kandidaat
Wij verwachten van de kandidaat:
•

•

•

•

Dat deze zich kan inzetten voor de belangen van alle inwoners en ook voldoende
afweet van wat in ons dorp speelt en bekend is met de eigenheid van het
dorpsleven.
Er spelen veel onderwerpen in ons dorp. Naast enthousiasme, zien wij graag een
persoon die zowel intern als extern ook initiatief durft te nemen in onze actieve
Dorpsraad.
Dat deze scherpe vragen durft te stellen. Dit past in de cultuur van de Dorpsraad.
De Dorpsraad hecht veel waarde aan collectieve besluitvorming in een open
cultuur.
Dat deze vaardig is in het schriftelijk vastleggen van gespreksnotities, verslagen,
notulen en over computervaardigheden beschikt.

Secretaris (taakomschrijving)
Hij/zij maakt deel uit van het dagelijks bestuur (DB) en heeft daarin de functie van
secretaris. De Dorpsraad overlegt 1 x per maand met alle bestuursleden (werkoverleg)
en daaraan voorafgaand 1x per maand met het dagelijks bestuur. De secretaris bereidt in
samenwerking met de voorzitter de agenda voor deze overleggen voor, stuurt de stukken
aan DR en DB toe en verzorgt de verslaglegging. Daarnaast overlegt het DB met de
gemeente: 4 x per jaar met de omgevingsmanager en wijkregisseur en 2x per jaar met
de dorpswethouder. De DR is verantwoordelijk voor de agenda van de gemeentelijke
overleggen. De secretaris regelt binnen de DR de afstemming over deze agenda’s en ook
met de omgevingsmanager van de gemeente Tilburg.
De secretaris beheert de mailbox van de DR, draagt zorg voor archivering en de
berichtgeving naar de bestuursleden en de externe berichtgeving.

