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Subsidie activiteiten leefbaarheidagenda's 20 16 MijnStraatJouwStraat

Voorstel

1. Een totaalbedrag van € 39.331,80 aan subsidie te verlenen aan Wijk- en
Dorpsraden (WDR) voor activiteiten van de Leefbaarheidagenda's (LBHA) 2016 (le
ronde). Dit conform advies van de Regiegroep MSIS1 (MijnStraatJouwStraat) en
bijgevoegde conceptbeschikkingen. Het advies is per ingediende activiteit verwerkt
in bijgevoegde beoordeli ngsformul ieren.

2. De WDR de mogelijkheid te geven tot 15 september 2016 nog activiteiten in te
dienen binnen de doelstellingen van MSIS,

3. De WDR te verplichten de te subsidiëren activiteiten uit te voeren in 2016.

Inleiding

Jaarlijks kunnen Wijk- en Dorpsraden activiteiten indienen voor de Leefbaarheidagenda's
(LBHA). Zo ook voor 2016. Vijftien WDR hebben activiteiten ingediend voor de LBHA 2016

Ruime interpretat¡e
De Regiegroep MSJS heeft op 17 september 2015 geconstateerd dat de bestaande en
afgesproken MSJS criteria, spelregels en subsidieafspraken steeds ruimer werden geïnter-
preteerd. De Regiegroep heeft toen het besluit genomen dat de aanvragen voor de 2016
kritischer bekeken moesten worden. De WDR zijn hierover per mail van 2 oktober 2015
geTnformeerd. Meer details over het gelopen proces staat beschreven in de bijlage'Proces
beoordeling activiteiten LBHA 2016 door Regiegroep'.

1In de Regiegroep zitten directieleden van de gemeente Weert, Punt Welzijn, Wonen Limburg, RBT politie Weert/
Nederweert/Leudal, en leden van de WDR. De dorpen worden hierin vertegenwoordigd doorde voorzittervan het
Dorpsoverleg Tungelroy en de over¡Oe WDR door de voorzitter van de Wijkraad Boshoven.
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Keuzes Regiegroep
De Regiegroep heeft de ingediende activiteiten bekeken en getoetst aan de hand van de
bestaande en afgesproken criteria, spelregels en subsidieafspraken en is naar aanleiding
hiervan tot deze keuze gekomen

Beoogd effect/doel

Schaarse maatschappelijk gemeenschapsgelden worden op een verantwoorde wijze
besteed.

Argumenten

Ad voorstel 7 - Een totaalbedrag van € 39.331,80 aan subsidie te verlenen aan
Wijk- en Dorpsraden (WDR) voor activiteiten van de Leefbaarheidagenda's (LBHA)

2016 (le ronde). Dit conform advies van de Regiegroep MSJS2

(MijnStraatJouwStraat) en bijgevoegde conceptbeschikkingen. Het advies is per
i nged iende activiteit verwerkt i n bij gevoegde beoordel i ngsform u I ieren.

1.7. Terug naar afgesproken criteria, spelregels en subsidieafspraken
Met deze beoordeling wordt weer uitvoering gegeven aan de afgesproken criteria,
spelregels en subsidieafspraken binnen het project MSJS.

1.2 Toetsing aan MSJS criteria wordt door partners onderstreept
Alle MSIS partners onderstrepen het belang dat de projecten kritisch worden getoetst aan
de MSJS criteria.

1.3 Gelijke behandeling/ Niet de kwantiteit maar kwaliteit is belangrijk
De Regiegroep heeft alle ingediende activiteiten van alle WDR met dezelfde criteria,
spelregels en subsidieafspraken bekeken. De Regiegroep hecft tijdcns dc inhoudclijkc
beoordeling niet gekeken naar de kwantiteit maar naar de kwaliteit. Met andere woorden,
past de activiteit binnen de MSIS doelstellingen en zijn de opgevoerde kosten subsidiabel.

1.4 Opmerkelijke zaken
Door de kritische toetsing is opgevallen dat diverse activiteiten zijn ingediend die opmer-
kelijk zijn en waarvoor onterecht gelden vanuit het wijkenbudget worden gevraagd. Om
dit te verduidelijken staan hieronder een paar voorbeelden met argumentatie opgesomd.

¡ Geen draagvlak
Er is gebleken dat bij een WDR nagenoeg geen draagvlak was voor de ingediende activi-
teiten. Het hebben van draagvlak is een van de voorwaarden3 voor het indienen van een
initiatief.

. Eerder verleende subsidie
Voor de activiteit'Ommetje Altweerterheide'is in juni 2015 reeds door u een subsidie
verleend binnen het beleidsterrein'Recreatie en Toerisme'.

. Dubbele aanvraag voor subsidie
De wijkraad Molenakker diende de activiteit'Open POP podium Molenakker' in. Deze
activiteit werd ook door dç organisatie van het evenement, Buurtvereniging Molenakker-
Zuid, ingediend voor een evenementensubsidie. Deze activiteit is inmiddels door uw
college gehonoreerd.

2 In de Regiegroep zitten directieleden van de gemeente Weert, Punt Welzijn, Wonen Limburg, RBT politie Weert/
Nederweert/Leudal, en leden van de WDR. De dorpen worden hierin vertegenwoordigd door de voorzitter van het
DorpsOverleg Tungelroy en de overige WDR door de voorzitter van de Wijkraad Boshoven.
3 Document'Criter¡a wijkenbudget partners MijnstraatJouwstraat', pagina 3
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. Activiteiten buiten het dorp/de wijk
De dorpsraad Swartbroek vraagt subsidiegelden aan voor een bezoek aan een pretpark
met overnachting. De gelden uit het wijkenbudget zijn bedoeld voor het optimaliseren van
de leefbaarheid rn een wijk of dorpa.

. Past niet binnen de criteria
De dorpsraad Laar heeft de activiteit'Komportalen'ingediend. Komportalen zijn de borden
die aan het begin van een stad/dorp staan. Het beoogd resultaat van de dorpsraad is "een
zichtbare identiteit en herkenbaarheid als men het dorp binnenkomt". Dit valt niet binnen
de criteria schoon, heel, veilig en ontmoeten. Daarnaast is er ook een negatief advies van
de verkeerskundig adviseur. Het is wel zo dat voor deze activiteit in voorgaande jaren wel
subsidie uit het wijkenbudget MSJS is verleend.

o Al geld beschikbaar gesteld
Er zijn activiteiten aangevraagd waarvoor door de Gemeente Weert vanuit een ander
beleidsterrein al geld beschikbaar wordt gesteld.
o Oppimpen fietsenstalling school Laar
o Opening speelterrein Laar
o Een bloemrijke aanblik van de binnenstad
o Wijkpark Biest
o Huur podium. Bij de aanvraag'Gaer gedaon'van de dorpsraad Stramproy is een

begrotingspost van €750,- opgevoerd voor de huur van een podium. In 2015 heeft
de Dorpsraad Stramproy vanuit MSJS een subsidie van € 1.500 ontvangen voor de
bouw van een podium.

. Jaarlijkse subsidie
Jaarlijks ontvangen de WDR een communicatiebudget vanuit de jaarlijkse subsidie. Dit
budget is bedoeld voor de bekostiging van onder andere een website, enquêtes,
bewonersbijeenkomsten, de wijkkrant en de bezorging daarvans. Twee WDR dienen nu
toch een activiteit waarvoor dit budget bedoeld is: ontwikkeling wijkkrant en Up-to-date
houden van de website, digitale media en van Stadgenoot, korte info-bulletins huis-aan-
huis bezorgt.

1.5 Niet subsidiabele activiteiten en kosten
Bij alle ingediende activiteiten die in principe binnen de MSJS doelstellingen passen, is
gekeken naar de'specificatie begroting'. Dit is één van de onderdelen op het vastgestelde
aanvraagformulier. Bekeken is of deze subsidiabel zijn. Niet subsidiabele kosten zijn
bijvoorbeeld kosten voor de aankoop van drank- en/of etenswaren. Dit zijn geen kosten
waar publieke middelen voor ingezet moeten worden. Hiervoor kan een vergoeding
worden gevraagd aan de consument c.q. bezoekers. Hierdoor kan minstens kostenneutraal
worden gewerkt.

1.6 Geen geld door de raad beschikbaar gesteld
Er werden diverse activiteiten ingediend met betrekking tot speeltoestellen en
speeltuintjes. De raad heeft bewust geen geld beschikbaar gesteld voor het speel-
ruimteplan. Deze aanvragen zijn daarom terugverwezen naar de desbetreffende
ambtenaar en worden opgepakt binnen de bestaande mogelijkheden en middelen. De
desbetreffende ambtenaar was bij alle coördinatieoverleggen aanwezig en heeft dit de
WDR medegedeeld.

¡ Ad voorstel 2 - De WDR de mogelijkheid te geven tot 15 september 2016 nog
activiteiten in te dienen binnen de doelstellingen van MSJS

2.1 Er is nog wijkenbudget over
Omdat er na deze eerste ronde nog een bedrag over is uit het wijkenbudget, kunnen de
WDR nog activiteiten indienen voor 2016. Deze dienen dan te voldoen aan de

a Document'Criteria wijkenbudget partners MijnstraaUouwstraat', pagina 2
s Document'spelregels en subsidieafspraken gemeente Weert en wijk- en dorpsraden'
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doelstellingen en criteria van MSJS. Meer over de bedragen kunt u nalezen in het
onderdeel'Financiële, personele en juridische gevolgen'.

Ad voorstel 3 - De WDR te verplichten de te subsidiëren activiteiten uit te voeren in
2AL6

a

3.1 Terug naar de doelstelling van het wijkenbudget
Een van de oorspronkelijke voorwaarden waaraan een initiatief moest voldoen6 was dat
het initiatief binnen één jaar uitgevoerd moest kunnen worden. Hiermee kon worden
voldaan aan de doelstelling van het wijkenbudgetT: "(...) snel en flexibel in te kunnen
spelen op initiatieven en signalen uit de wijk voor verbetering van leefbaarheid en sociale
cohesie (...)". Deze uitvoertijd is tijdens de looptijd van het project MSJS verruimd naar 2
jaar.

Kanttekeningen
o Ad voorstel 7 - Een totaalbedrag van € 39.331,80 aan subsidle te verlenen aan WUk-

en Dorpsraden (WDR) voor activiteiten van de Leefbaarheidagenda's (LBHA) 2016 (1e
ronde). Dit conform advies van de Regiegroep MSJ58 (MijnStraatJouwStraat) en
bijgevoegde conceptbeschikkingen. Het advies is per ingediende activiteit verwerkt in
bijgevoegde beoordelingsformulieren.

1.1 advies Regiegroep niet unaniem
Het advies van de Regiegroep is niet unaniem. Tijdens de beoordeling van de activiteiten
door de Regiegroep, was geen vertegenwoordiging vanuit de dorpen aanwezig. De
voorzitter van het DorpsOverleg Tungelroy (vertegenwoordiger van de dorpen) was
wegens werk verhinderd. Wel heeft zij via de mail, namens de dorpen, gereageerd. Deze
opmerkingen zijn meegenomen bij de beoordeling.
Alleen de vertegenwoordiging van de dorpen staat niet achter alle keuzes van de
Regiegroep.

1.2 Reactie vanuit de WDR
Enkele WDR zijn het niet eens met de keuze van de Regiegroep. Uw besluit levert voor de
WDR geen nieuwe informatie op. Dit omdat de Regiegroep de keuzes al op 29 februari
2016 in een afzonderlijk overleg met de WDR heeft besproken.

6 Document'Criter¡a Wijkenbudget', pag¡na 3 - voorwaarden voor indienen van het initiat¡ef
7 Document'Criter¡a Wijkenbudget', pagina 2 - Uitgangspunten wijkenbudget
I In de Regiegroep zitten directieleden van de gemeente Weert, Punt Welzijn, Wonen Limburg, RBT politie Weert/
Nederweert/Leudal, en leden van de WDR. De dorpen worden hierin vertegenwoordigd door de voorzitter van het
Dorpsoverleg Tungelroy en de overige WDR door de voorzitter van de Wijkraad Boshoven.
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Financiële, personele en juridische gevolgen

Wijkenbudget
Het wijkenbudget is een collectief budget bestaande uit een gemeentelijke bijdrage en een
bijdrage uit het leefbaarheidsfonds van Wonen Limburg.
De uit te keren subsidiebedragen van de ingediende en goedgekeurde activiteiten worden
ten laste gebracht van het budget'Wijkgericht werken' (6300001), kostencategorie
'Subsidie wijkenbudget WDR' (64250049) met een totaalbedrag van € 81.000,-. Dit is

opgenomen in de begroting.

Keuze Regiegroep
De keuze van de Regiegroep heeft geleid tot het uit te keren subsidiebedrag in deze eerste
ronde van totaal € 39.331,80. Hiermee wordt het wijkenbudget niet overschreden.

Mogelijkheid nog activiteiten in te dienen en uit te voeren in 2016
Omdat er na de keuzes van de Regiegroep nog subsidiegelden uit het wijkenbudget
overblijven, heeft de Regiegroep de WDR in de gelegenheid gesteld nog activiteiten in te
dienen en uit te voeren in 2016. Wel doet de Regiegroep het voorstel hier de uiterste
indiendatum van 15 september 2016 aan te verbinden.

Reserve wijkenbudget
Komt gedurende 2016 de hoogte van het toe te kennen subsidiebedrag boven de
€ 66.000,- uit, dan kan worden geput uit'reserve wijkenbudget'(R2135). De'reserve
wijkenbudget' is gevuld met het in de voorgaande jaren niet aangewende middelen met
betrekking tot activiteiten- en communicatiebudget. De stand van deze reserve is op
31 december 2015 € 89.408,49 (conform conceptjaarrekening 2015). De eventuele
financiële gevolgen worden dan verwerkt in een van de bestuursrapportages van 2016.

Uitvoering/evaluatie

De WDR moeten de gesubsidieerde activiteiten voor 1 april2017 verantwoorden. Hierover
ontvangen de WDR begin 2017 de daarvoor benodigde formulieren. Worden de activiteiten
niet in 2016 uitgevoerd, dan moet de subsidie worden terugbetaald.

Gomm un icatie/ partici patie

De WDR worden via een formele beschikking geinformeerd over uw besluit. Het besluit
wordt verder op de gebruikelijke wijze openbaar gemaakt.

WIJKENBUDGET

Inleg Gemeente Weert € 56.000

Inleg Wonen Limburg: + € 25.000

totaal € 81.OOO

- beg rote al gemene com mu n icatiem iddelen/partnerdag - € 15.000

Beschikbaar bedrag voor activiteiten LBHA 2016 € 66.000
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Overleg gevoerd met

Intern:

Extern

. Wethouder Litjens
o Directeur Ella Croonenberg
. Afdeling OCSW: Ton Weekers (afdelingshoofd), Jan Ploumen (budgethouder),

Gerard Lenders, Twan Joosten, Marjo Janssen, Mat van Meijl, Roel Deneer,
Marie-Lou Rosbergen

. Afdeling Openbaar Gebied: Wii Op het Roodt, lviaarten Janssen, Maurice Smeets

. Afdel¡ng Financiën: Harold Schoenmakers, Patricia Vos, Mia Aerts

. Afdeling Ruimtelijk Beleid: Lizette Koopmans, Werner Mentens

. Afdeling Projectontwikkeling; Theo Huijbers, Oukje Reijnen
r Afdeling Communicatie: Marianne Schreuders, Liset Spreuwenberg, Frank Speet

. Alle Wijk- en Dorpsraden

. Wonen Limburg

. Politie RBTWeert/Nederweert/Leudal

. Punt Welzijn

Bijlagen

1.'Proces beoordeling Regiegroep'
2. Alle beoordelingsformulieren van de ingediende activiteiten LBHA 2016
3. Algemeen overzicht keuzes Regiegroep
4. 15 conceptbeschikkingen
5.'Deelsubsidieverordening Welzijn 2013'
6. Notitie'Samen-werken aan Weert - wijkgericht werken met partners'
7. 'Spelregels en subsidieafspraken Gemeente Weert en wijk- en dorpsraden'
B.'Criteria wijkenbudget Partners MijnStraatJouwStraat'
9. Mail Jacqueline Stienen, voorzitter DorpsOverleg Tungelroy, namens de dorpen
10. Overzicht directe subsidieverlening 2016 Wijk- en Dorpsraden
11. Mandaatadvies en beschikking 'Cultuur met je buur', Dorpsraad Altweefterheide
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Proces 

beoordeling activiteiten LBHA 2016 
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Jaarlijks kunnen Wijk- en Dorpsraden (WDR) activiteiten indienen voor de Leefbaarheidagenda’s 

(LBHA). Zo ook voor 2016. Vijftien WDR hebben activiteiten ingediend voor de LBHA 2016 binnen 
het project MijnStraatJouwStraat (MSJS). De WDR vragen hiermee een bijdrage in de vorm van 
subsidie uit het Wijkenbudget aan. 
 
Wijkenbudget 
De activiteiten voor de LBHA worden betaald uit het zogenaamde ‘Wijkenbudget’. Dit is een 

collectief budget bestaande uit een gemeentelijke bijdrage en een bijdrage van Wonen Limburg. 
Het doel van het wijkenbudget is om snel en flexibel in te kunnen spelen op initiatieven en signalen 
uit de wijk voor verbetering van leefbaarheid en sociale cohesie. 
 
Ruime interpretatie 
Aan het project MSJS liggen bestaande met elkaar afgesproken criteria, spelregels en 
subsidieafspraken aan ten grondslag. De Regiegroep MSJS heeft op 17 september 2015, tijdens 

haar jaarlijks overleg, geconstateerd dat deze steeds ruimer zijn geïnterpreteerd. Dit is gebleken 
uit de ingediende activiteiten voor de LBHA van vorig jaar (LBHA 2015). 

 
In de voorgaande jaren is met de subsidieaanvragen voor de LBHA coulant omgegaan. Daardoor 
zijn er in het verleden activiteiten en kosten gesubsidieerd die formeel niet subsidiabel waren 
binnen het MSJS project. De Regiegroep wilde voor 2016 weer terug naar de basisafspraken. 
 

Terug naar de bedoeling 
De Regiegroep MSJS heeft toen het besluit genomen dat de aanvragen voor de LBHA 2016 
kritischer getoetst gingen worden aan de afgesproken criteria, spelregels en subsidieafspraken 
MSJS. De WDR zijn hierover per mail van 2 oktober 2015 geïnformeerd. 
 
Leden Regiegroep 

In de Regiegroep zitten directieleden van de gemeente Weert, Punt Welzijn, Wonen Limburg, RBT 
politie Weert/ Nederweert/Leudal en leden van de WDR. De dorpen worden in de Regiegroep 
vertegenwoordigd door de voorzitter van het DorpsOverleg Tungelroy en de overige WDR door de 
voorzitter van de Wijkraad Boshoven. 
 
Onderliggende documenten 

Het uitkeren van gelden uit het Wijkenbudget valt onder de noemer ‘verstrekken van subsidie’. Aan 

het verstrekken van subsidies zijn spelregels verbonden. Deze spelregels staan beschreven in de 
volgende documenten. 

 Algemene Wet Bestuursrecht (Awb), 
 Algemene Subsidie Verordening (ASV) Welzijn en evenementen 2013, 
 Deelsubsidieverordening Welzijn 2013 en  
 Documenten die aan dit project ten grondslag liggen: 

o Samen-werken aan Weert – wijkgericht werken met partners 

o Spelregels en subsidieafspraken Gemeente Weert en wijk- en dorpsraden 
o Criteria wijkenbudget Partners MijnStraatJouwStraat 

 
Route beoordeling 
In eerste instantie moet een kritische toetsing plaatsvinden binnen de WDR zelf. De bedoeling is 
dat de WDR activiteiten indienen die voldoen aan de bestaande en afgesproken criteria. Vervolgens 

worden de activiteiten bekeken en beoordeeld binnen de zogenaamde coördinatiegroepen en de 
Klankbordgroep. In deze overlegstructuren zijn alle partners vertegenwoordigd.  
 

In principe heeft de Regiegroep (voorheen Directiegroep) een controlerende taak op hoofdlijnen1. 
De Regiegroep toetst de LBHA die door de coördinatiegroepen worden ingediend op haalbaarheid 
en financiën en stelt de agenda’s vast. Immers, van de partners wordt veelal ook een bijdrage in 
mensen of kennis gevraagd bij het uitvoeren van de LBHA. De leefbaarheidagenda’s worden daarna 

ter kennisgeving aangeboden aan het gemeentebestuur. 
 

                                                 
1 Document ‘Criteria wijkenbudget partners MijnStraatJouwStraat’ 
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Inhoudelijke beoordeling door Regiegroep en legitimatie 
De Regiegroep heeft geconstateerd dat binnen de coördinatiegroepen en de Klankbordgroep een 

onvoldoende kritische beoordeling heeft plaatsgevonden. Naar aanleiding daarvan heeft zij toen 
besloten de ingediende aanvragen zelf inhoudelijk te gaan beoordelen. De mogelijkheid om de 
activiteiten inhoudelijk te beoordelen staat beschreven in het document ‘Criteria wijkenbudget’ (1 
oktober 2010). Dit document is als bijlage toegevoegd. 
 

“(…)De directiegroep toetst de leefbaarheidagenda’s die door de coördinatiegroepen worden 

ingediend op haalbaarheid en financiën en stelt de agenda’s vast. (…) De Directiegroep krijgt een 
inhoudelijke rol als de coördinatiegroep het al dan niet eens is of een initiatief wel/niet uit het 
wijkenbudget betaald dient te worden (…).” 

 
Keuzes Regiegroep 
De Regiegroep heeft de ingediende activiteiten bekeken aan de hand van de bestaande en 
afgesproken criteria, spelregels en subsidieafspraken. Er is niet alleen naar de activiteit gekeken 

maar ook naar de specificatie begroting. Door heel veel WDR was deze niet ingevuld. Nadat de 

Regiegroep had vastgesteld dat een activiteit aan de doelstellingen van MSJS voldeden, werden de 
WDR die geen specificatie begroting hadden ingediend in de gelegenheid gesteld dit alsnog te 
doen. Op één WDR na zijn alle specificatie begrotingen alsnog ingediend.  
 
Argumenten en kanttekeningen dorpen 
De voorzitter van het DorpsOverleg Tungelroy maakt namens de dorpen Altweerterheide/ 

Stramproy/ Swartbroek/ Tungelroy enkele opmerkingen. Een korte samenvatting van de via de 
mail aangeleverde opmerkingen vindt u hier onder. De mail is als bijlage toegevoegd. 
 
Buiten proportioneel aangevraagd 
De dorpen geven aan2 dat er wijken zijn die buiten proportioneel hebben aangevraagd. Het overleg 
van de dorpen is van mening dat als er dorpen/wijken zijn die te veel projecten aanvragen of te 

veel een beslag doen op het totaalbudget, daarmee gesproken moet worden. Buitenproportionele 
aanvragen vertroebelen de intentie en de discussie in het kader van MSJS regeling. Er ontstaat  
een gevoel dat met name de dorpen gestraft worden door het verkeerde gedrag van een aantal 
wijken. Dit is een argument die voor een kritische beoordeling spreekt. 
      
Goede toetsing aan de MSJS criteria van belang 

Want ook de dorpen vinden het van belang dat de projecten worden getoetst op de MSJS criteria 

om zo de leefbaarheid in de gemeenschap te bevorderen3.  
 
Zakelijke, formele aanpak  
Zij maken daarnaast de kanttekening dat zij niet achter de zakelijke, formele aanpak aan de 
beoordeling staan. Zij merken op dat de Regiegroep moet kijken vanuit een gevoel van eerlijkheid 
en billijkheid, kijken naar het bedrag in relatie tot het doel en de doelgroep. Voorheen werden de 
ingediende activiteiten niet of minimaal getoetst aan andere beleidsterreinen/ budgetten.  

 
Gemeente Weert bepaalt 
Verder zijn de dorpen van mening dat het nu lijkt of de gemeente zelf bepaalt hoe de gelden 
verdeeld worden. Zij vragen zich af of hier nu sprake is van burgerparticipatie of dat de WDR zich 
enkel moeten conformeren naar de gemeente. Deze werkwijze werkt volgens hen niet stimulerend 
voor dorpsraden en de achterliggende vrijwilligers. Ze vinden dat er voorbij wordt gegaan aan de 

energie die mensen steken in het organiseren van activiteiten. “Het proces om samen te werken is 
belangrijker dan het resultaat.”  
 

Onderzoek SGBO - Burgerparticipatie versus wijkgericht werken versus WDR 
Eind 2008 heeft onderzoeksbureau SGBO het rapport ‘zestien wijk- en dorpsraden, één gemeente’ 
gepubliceerd met daarin aanbevelingen en geconstateerde weeffouten.  
 

 
 

                                                 
2 Mail van Jacqueline Stienen van 11 januari 2016 
3 Mail van Jacqueline Stienen van 11 januari 2016 
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SGBO constateerde in het onderzoeksrapport de volgende weeffouten: 
 

“Burgerparticipatie is in de notities uit 2004/2005 vertaald in wijkgericht werken, waarbij 
wijkgericht werken zijn beslag kreeg in wijk- en dorpsraden. Hiermee is burgerparticipatie 
synoniem geworden voor wijk- en dorpsraden. In werkelijkheid zijn burgerparticipatie, wijkgericht 

werken en wijk- en dorpsraden op zichzelf staande zaken.”  

 
SGBO adviseerde destijds om in de toekomst wijkgericht werken en burgerparticipatie te scheiden. 

Op die manier worden heldere kaders gecreëerd voor beide onderwerpen en kan verwarring, zoals 
die nu vaker wordt ervaren, worden voorkomen. In dit kader moeten we de synoniemen ook zien. 
MSJS is wijkgericht werken en geen burgerparticipatie.   
 
Overleg met WDR 
Op 29 januari 2016 heeft een overleg plaatsgevonden tussen de Regiegroep en de WDR. De 
voltallige Regiegroep was daarbij aanwezig en nagenoeg alle WDR. Alleen wijkraad Fatima was 
verhinderd.  

Het overleg begon met een korte presentatie over de historie, de onderliggende documenten en de 

criteria. Na de presentatie zijn de keuzes van de Regiegroep aan de WDR uitgereikt. De wijkraad 
Fatima is de volgende dag per mail op de hoogte gebracht van de keuzes van de Regiegroep.  

Na het uitreiken van de keuzes konden de WDR reageren. Diverse WDR waren teleurgesteld terwijl 
anderen weer aangaven dat het juist goed was dat er weer kritisch is gekeken naar de ingediende 
activiteiten. Enkele WDR hebben aangegeven dat ze met deze informatie mogelijk hun aanvragen 
anders hadden ingediend. 
 
herstelperiode 
De Regiegroep heeft de WDR de mogelijkheid geboden, dat als zij van mening zijn dat bovenstaand 

het geval is, dat de desbetreffende WDR de oude aanvraag kan intrekken en alsnog opnieuw kan 
indienen. De WDR kregen de mogelijkheid dit te doen uiterlijk 7 maart 2016. Intrekken betekent 
dat de aanvraag niet in de eerste ronde beoordeeld wordt. Deze wordt in een tweede ronde 
meegenomen en uiterlijk binnen 8 weken ontvangen ze dan het besluit. De wijkraden Moesel, 
Keent en Fatima hebben hier gebruik van gemaakt. 
 

Nog indienen activiteiten voor 2016 

Omdat er na deze eerste ronde nog een bedrag over is uit het wijkenbudget, kunnen de WDR nog 
activiteiten indienen voor 2016. Deze dienen dan te voldoen aan de doelstellingen en criteria van 
MSJS. Meer over de bedragen kunt u nalezen in het onderdeel ‘Financiële, personele en juridische 
gevolgen’. De activiteiten dienen dan wel vóór 15 september ingediend te zijn en deze moeten in 
2016 uitgevoerd worden. 
De wijkraad Leuken heeft meteen de volgende dag al gebruik van gemaakt en diverse activiteiten 

ingediend. 
 
 
 



Algemeen overzicht keuzes Regiegroep - aangevraagde en ingetrokken activiteiten - tot 8 maart 2016 - na overleg WDR en Regiegroep herstelbrief

akkoord

akkoord met aangepast bedrag

Niet akkoord

INGETROKKEN

WDR activiteit 1e aanvraag na 

coordinatie

overleggen

recreatie/

toerisme

veiligheid wordt al betaald/

dubbele subsidie

speelruimte ingetrokken 

door WDR

NIET akkoord minder of meer 

(verschil 1e en 2e 

aanvraag)

beoogd subsidie 

1e rond

totaal na overleg 

Regiegroep

totaal Opmerkingen

€ 121.395,00 € 121.395,00 € 91.145,00 € 91.145,00 € 2.300,00 € 8.100,00 € 19.000,00 € 18.750,00 € 17.900,00 € 17.463,20 -€ 2.950,00 € 40.831,80 € 40.831,80 € 38.156,80 € 38.156,80 € 39.331,80 € 39.331,80 € 121.395,00

Altweerterheide 1 Kerstviering Zij actief € 750,00 € 750,00 € 750,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Altweerterheide 2 Hei-j Land Games € 3.000,00 € 2.100,00 € 900,00 € 2.100,00 € 2.100,00 € 2.100,00

Altweerterheide 3 Cultuur met je buur € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 0,00 Herstelbrief gestuurd. Aanvraag niet 

compleet. Activiteit wordt niet in 

behandeling genomen.

Apart besluit opgemaakt

Altweerterheide 4 377e Bondschuttersfeest € 850,00 0,00 € 850,00 € 0,00 € 0,00 nvt € 0,00 nvt

Altweerterheide 5 Ommetjes € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 9.100,00 € 7.350,00 € 3.600,00 € 2.100,00 € 2.100,00

Biest 1 wijkfeest € 2.400,00 € 2.500,00 € 222,50 -€ 100,00 € 2.277,50 € 2.277,50 € 2.277,50

Biest 2 buitenbios € 1.200,00 € 1.200,00 € 62,50 € 1.137,50 € 1.137,50 € 1.137,50

Biest 3 wijkpark € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Biest 4 avondvierdaagse € 500,00 € 500,00 € 120,00 € 380,00 € 380,00 € 380,00

Biest 5 Ontmoetingsproject € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 0,00 € 1.500,00

€ 7.600,00 € 7.700,00 € 5.295,00 € 3.795,00 € 5.295,00

BOB 1 Stadsdebat & workshops € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

BOB 2 Leefbaarheid & aankleding € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

BOB 3 (Veiligheidsapp) € 500,00 € 0,00 € 500,00 € 0,00 € 0,00 nvt € 0,00 nvt

BOB 4 Informatievoorzieningen € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 6.000,00 € 5.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Boshoven 1 Aanschaf materialen jeu de 

Boulesbaan

€ 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00

Boshoven 2 Skatebaan op Boshoven € 6.000,00 € 0,00 € 6.000,00 € 0,00 nvt € 0,00 nvt

€ 7.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00

Fatima 1 Aanleg speeltuin naast school € 2.000,00 € 0,00 € 2.000,00 € 0,00 nvt € 0,00 nvt

Fatima 2 Voorzetten eetpunt in de wijk € 1.000,00 € 1.000,00 € 150,00 € 850,00 € 850,00 € 850,00

Fatima 3 Voorzetten ophaaldienst € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 0,00 INGETROKKEN

opnieuw ingediend voor 2e ronde

Fatima 4 Ontwikkeling wijkkrant € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 0,00 € 0,00

Fatima 5 veiligheid in en om het huis € 500,00 € 0,00 € 500,00 € 0,00 nvt € 0,00 nvt

€ 7.500,00 € 5.000,00 € 850,00 € 850,00 € 850,00

Graswinkel 1 Rommelroute Graswinkel € 2.000,00 € 2.000,00 € 750,00 € 1.250,00 € 1.250,00 € 1.250,00

Graswinkel 2 Ontmoetingsmiddag ouderen € 1.000,00 € 1.000,00 € 300,00 € 700,00 € 700,00 € 700,00

Graswinkel 3 Verhogen verkeersveiligheid € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00 nvt € 0,00 nvt

Graswinkel 4 Fietsveiligheid in de wijk € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 0,00 € 0,00

Graswinkel 5 onderhoud groen in de wijk € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00

€ 5.000,00 € 5.000,00 € 2.450,00 € 2.450,00 € 2.450,00

Groenewoud 1 Straatspeeldag € 1.250,00 € 1.250,00 € 200,00 € 1.050,00 € 1.050,00 € 1.050,00

Groenewoud 2 wijkfeest € 2.500,00 € 2.500,00 € 222,50 € 2.277,50 € 2.277,50 € 2.277,50

Groenewoud 3 Buitenbioscoop € 1.000,00 € 1.000,00 € 62,50 € 937,50 € 937,50 € 937,50

Groenewoud 4 Repair cafe € 500,00 € 500,00 € 400,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00

Groenewoud 5 ontmoetingsproject bevorderen 

zelfredzaamheid

€ 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00

€ 6.250,00 € 6.250,00 € 5.365,00 € 4.365,00 € 5.365,00

Keent 1 Diverse kinderactiviteiten € 1.700,00 € 1.700,00 € 720,00 € 980,00 € 980,00 € 980,00

Keent 2 Verbroederingsmaaltijd € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 325,00 € 0,00 INGETROKKEN

opnieuw ingediend voor 2e ronde

Keent 3 Aanleg soccerveld € 3.500,00 € 0,00 € 3.500,00 € 3.500,00 -€ 3.500,00 € 0,00 nvt € 0,00 nvt

Keent 4 Rommelroute en Wijkfeest € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 1.950,00 € 0,00 INGETROKKEN

opnieuw ingediend voor 2e ronde

€ 9.700,00 € 6.200,00 € 980,00 € 3.255,00 € 980,00

Laar 1 Dorpontmoetingsdag 2016 € 3.000,00 € 3.000,00 € 1.350,00 € 1.650,00 € 1.650,00 € 1.650,00

Laar 2 Buitenspeeldag 2016 € 1.000,00 € 1.000,00 € 300,00 € 700,00 € 700,00 € 700,00

Laar 3 Komportalen € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 0,00 € 0,00

Laar 4 Oppimpen fietsenstalling school € 750,00 € 750,00 € 750,00 € 0,00 € 0,00

Laar 5 Opening speelterrein € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 0,00 € 0,00

Laar 6 inrichten van groenstroken € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 0,00 € 0,00

€ 8.750,00 € 8.750,00 € 2.350,00 € 2.350,00 € 2.350,00

Leuken 1 Kerstmarkt Leuken € 1.750,00 € 1.750,00 € 1.750,00 € 1.750,00 € 1.750,00

Leuken 2 Ontmoetingsproject € 1.250,00 € 1.250,00 € 1.250,00 € 0,00 € 1.250,00

Leuken 3 Besturen ontmoetingsdag € 1.250,00 € 1.250,00 € 500,00 € 750,00 € 750,00 € 750,00



4 Skatebaan € 1.750,00 € 0,00 € 1.750,00 € 0,00 nvt € 0,00 nvt

Leuken 5 Buurtpreventie Leuken € 1.250,00 € 0,00 € 1.250,00 € 0,00 nvt € 0,00 nvt

Leuken 6 Multifunctionele klim- en sleeberg € 1.500,00 € 0,00 € 1.500,00 € 0,00 nvt € 0,00 nvt

Leuken 7 Biodiversiteitsproject € 0,00 € 1.500,00 € 1.250,00 -€ 1.500,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00

€ 8.750,00 € 5.750,00 € 4.000,00 € 2.750,00 € 4.000,00

Moesel Stimuleren ontmoetingen € 900,00 € 900,00 € 900,00 € 0,00 € 0,00 nvt € 0,00 nvt

Moesel 1 Herhalingscursus Reanimatie/AED € 450,00 € 450,00 € 30,00 € 420,00 € 420,00 € 420,00

Moesel 2 Buitenspeeldag, € 1.200,00 € 1.200,00 € 1.200,00 INGETROKKEN

opnieuw ingediend voor 2e ronde

Moesel Aanplanting bloembakken Moesel € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 0,00 € 0,00 nvt € 0,00 nvt

Moesel 3 Sporttoestellen voor senioren € 1.500,00 € 0,00 € 1.500,00 € 1.500,00 -€ 1.500,00 € 0,00 € 0,00 nvt € 0,00 nvt

Moesel VV de Vêrkusköp / middag voor 

ouderen / 55+

€ 250,00 € 250,00 € 250,00 € 0,00 € 0,00 nvt € 0,00 nvt

Moesel 4 Jeugddisco € 600,00 € 600,00 € 200,00 € 400,00 € 400,00 € 400,00

Moesel Fietstocht met spellen en BBQ € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 0,00 € 0,00

Moesel 5 Participatiegroep Hart van Moesel € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 0,00 € 0,00

Moesel 6 Hobbymarkt en Kinderbraderie € 700,00 € 800,00 € 800,00 -€ 100,00 INGETROKKEN

opnieuw ingediend voor 2e ronde

Moesel 7 Avondvierdaagse € 750,00 € 400,00 € 400,00 € 350,00 € 300,00 INGETROKKEN

opnieuw ingediend voor 2e ronde

€ 8.150,00 € 6.400,00 € 820,00 € 1.120,00 € 820,00

Molenakker 1,1 wijkfeest € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00

Molenakker 1,2 Straatspeeldag € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00

Molenakker 1,3 25 jaar Molenakker € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00

Molenakker Veiligheid € 500,00 € 0,00 € 500,00 € 0,00 nvt € 0,00 nvt

Molenakker Veiligheid € 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 € 0,00 nvt € 0,00 nvt

Molenakker Veiligheid € 1.500,00 € 0,00 € 1.500,00 € 0,00 nvt € 0,00 nvt

Molenakker Veiligheid € 350,00 € 0,00 € 350,00 € 0,00 nvt € 0,00 nvt

Molenakker Veiligheid € 2.500,00 € 0,00 € 2.500,00 € 0,00 nvt € 0,00 nvt

Molenakker 3,1 Opschoondag € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00

Molenakker 3,2 Schoon en Heel PM PM € 0,00 nvt € 0,00 nvt

Molenakker 3,3 Project Heel € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 0,00 € 0,00

Molenakker 4,1  Jeugd boerenbal € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00

Molenakker 4,2 St Maarten feest € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00

Molenakker 4,3 verlichting Calesthenics PM PM € 0,00 nvt € 0,00 nvt

Molenakker 4,4 aanleggen voetbalgoals PM PM € 0,00 nvt € 0,00 nvt

Molenakker 4,5 Jeu de Boules  schooljeugd € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 0,00 € 0,00

Molenakker 4,6 Open Poppodium Molenakker € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 0,00 € 0,00

€ 15.600,00 € 9.750,00 € 6.250,00 € 6.250,00 € 6.250,00

Stramproy 1 Buitenbioscoop € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00

Stramproy 2 Speeltuintje opknappen € 2.000,00 € 0,00 € 2.000,00 € 0,00 nvt € 0,00 nvt

Stramproy 3 Renoveren materialen € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 0,00 € 0,00

Stramproy 4 Gear Gedaon € 2.000,00 € 2.000,00 € 1.150,00 € 850,00 € 850,00 € 850,00

Stramproy 5 Grenswandeling € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 0,00 € 0,00

€ 9.500,00 € 7.500,00 € 2.850,00 € 2.850,00 € 2.850,00

Swartbroek 1 eetpunt € 1.295,00 € 1.295,00 € 515,00 € 780,00 € 780,00 € 780,00

Swartbroek 2 oppimpen kermis € 575,00 € 575,00 € 125,00 € 450,00 € 450,00 € 450,00

Swartbroek 3 oppimpen speeltuin € 2.000,00 € 0,00 € 2.000,00 € 0,00 nvt € 0,00 nvt

Swartbroek 4 Sinterklaasmiddag € 500,00 € 500,00 € 500,00 INGETROKKEN

opnieuw ingediend voor 2e ronde

Swartbroek 5 Jubileum KVW € 1.000,00 € 500,00 € 150,00 € 500,00 € 350,00 € 350,00 € 350,00

€ 5.370,00 € 2.870,00 € 1.580,00 € 1.580,00 € 1.580,00

Tungelroy 1 Muzikale avond € 1.500,00 € 1.500,00 € 333,20 € 1.166,80 € 1.166,80 € 1.166,80

Tungelroy 2 Wielercriterium € 2.325,00 € 2.325,00 € 50,00 € 2.275,00 € 2.275,00 € 2.275,00

Tungelroy 3 GartenFest Festival 2016 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 0,00 € 0,00

Tungelroy 4 Educatieve wandelroute € 800,00 € 800,00 € 800,00 € 0,00 € 0,00

Tungelroy 5 Beach volleybal toernooi € 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 € 0,00 nvt € 0,00 nvt

€ 7.125,00 € 6.125,00 € 3.441,80 € 3.441,80 € 3.441,80



GEMEENTE vVEERT

Dorpsraad Altweerterheide
Het bestuur
Heidebeemd 5
6006 VT WEERT

weert, 22|{AART2010

Onderwerp : Subsidieverleningwijkenbudget20l6

Geacht bestuur,

U heeft activiteiten ingediend voor de leefbaarheidagenda 2016. Dit met het verzoek om
hiervoor subsidie te verlenen. In deze beschikking leest u ons besluit.

Subsidie
De door u ingediende activiteiten zijn door de Regiegroep MijnStraaUouwStraat (MSIS) op
basis van bestaande en afgesproken MSJS criteria, spelregels en subsidieafspraken
beoordeeld. Wij hebben het advies van de Regiegroep overgenomen.
Wij verlenen u, met betrekking tot bovengenoemde activiteiten, voor het jaar 2016 subsidie
voor een totaalbedrag van maximaal € 2.100,00.
Welke activiteiten wij (gedeeltelijk) wel of niet hebben gehonoreerd en de motivatie, kunt u
nalezen in de beoordelingsformulieren. Deze formulieren zijn als bijlage toegevoegd bij dit
besluit.
Voor de grondslagen voor het verlenen van deze subsidie verwijzen wij naar de'Algemene
Subsidieverordening Welzijn en evenementen 2073'en de'Deelsubsidieverordening
Welzijn 2Ot3'.

Verplichtingen
Er zijn een aantal verplichtingen waar u als subsidieontvanger altijd aan dient te voldoen:
. U verricht de activiteit(en) waarvoor de subsidie is verleend'
. U voert de activiteit uit in 2016;
. U doet onmiddellijk schriftelijk melding aan het college zodra aannemelijk is dat de

activiteit(en), waarvoor de subsidie is verleend, niet of n¡et geheel zal (zullen) worden
verricht.

. U informeert het college van Burgemeester en Wethouders zo spoedig mogelijk:
- over besluiten of procedures die zijn gericht op de beëindiging van de activiteit(en);
- over relevante wijzigingen in de financiële en/of organisatorische verhouding met

derden;
- indien er wijziging van de statuten plaatsvindt voor zover het betreft de vorm van de

rechtspersoon, de persoon van de bestuurder(s) en het doel van de rechtspersoon;
¡ U bent producent en co-uitvoerder van de vastgestelde leefbaarheidagenda samen met

de partners MSJS;
. U stimuleert de bewoners om actief mee te werken aan het opstellen en uitvoeren van

de leefbaarheidagenda.

Betaling
Het subsidievoorschot maken wij in één keer over op uw bankrekeningnummer
NL59 rNGB 000 93 94 28t.

Wilhelminasingel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon: 14 0495 of (0a95) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl
Website: www.weert.nl - Twitter: www.twitter.com/gemeenteweert



Verantwoording
U dient uiterlijk vóór 1 april 2017 de aanvraag voor de subsidievaststelling in. Bij deze
aanvraag tot vaststelling verantwoordt u zich door het invullen van het daarvoor bestemde
aanvraagformulier met gevraagde bijlagen. Hieruit zal moeten blijken dat de activiteit(en)
waarvoor subsidie is verleend, is/zijn verricht en dat er is voldaan aan de, aan de subsidie
verbonden verplichtingen/voorwaarden/eisen. Wij sturen u dit formulier tijdig toe.
Wij kunnen bepalen dat u ook andere, dan de hierboven genoemde gegevens en/of
bescheiden die voor de vaststelling van belang zijn, moeten worden overlegd.

Voor de volledigheid moeten wij er u op wijzen dat de subsidie lager of op nihil kan worden
vastgesteld als niet (volledig) aan de opgelegde verplichtíngen wordt voldaan. Betaalde
subsidievoorschotten moeten dan (deels) worden terugbetaald.

Niet eens met het besluit?
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u met een brief een bezwaarschrift sturen
aan het college van burgemeester en wethouders. Het adres is:
Postbus 950
6000 AZ Weert

Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de datum van deze
brief. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.
Schrijf in uw bezwaarschrift in elk geval:
- uw naam, adres, datum en handtekening;
- een omschrijving van het besluit waar het bezwaarschrift tegen gericht is (stuur een

kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift);
- de reden waarom u bezwaar maakt.
Let op: een bezwaarschrift indienen kan alleen met een brief, dus niet digitaal.

Vragen/contact
Heeft u nog vragen? Necmt u dan gerust contact op mct Susannc Köstcr, afdcling OCSW
Zij is telefonisch bereikbaar via (0495) 57 52 55 en per e-mail via S.Koster@weert.nl.

Mogelijkheid nog indienen activiteiten voor 2016
Wij kunnen ons voorstellen dat ons besluit voor u teleurstellend is. Wij hebben daarom
besloten u de mogelijkheid te bieden om tot 15 september 2016 nog nieuwe activiteiten in
te dienen voor de leefbaarheidagenda 2016. Ook deze activiteiten moeten voldoen aan de
criteria en de doelstellingen van MSIS en in 2016 worden uitgevoerd.

Deze nieuwe activiteiten kunt u per e-mail sturen naar gemeente@weert.nl of per post
aan het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. Susanne Köster. Het adres is:
Postbus 950
6000 AZ Weert

Tot slot
Ons besluit neemt niet weg dat wij uw inzet als vrijwilliger waarderen. Wij wensen u
succes met de uitvoering van de activiteiten.

Hoogachtend,
Het college van emeester

., - .....:>

M.H.F. Knaapen
gemeentesecretaris

A

Bijlage(n) : Beoordelingsformulieren



 

 1 

Beoordelingsformulier 

Activiteit leefbaarheidagenda 2016 
 

Wijk: Altweerterheide 
 

Activiteit 

 

Kerstviering Zij actief 

 

Activiteit 1 

 

 

Omschrijving activiteit 
 

Een kerstviering waarbij een voordracht plaatsvindt van de toneelgroep en muziek 
voorstellingen. Tevens wordt er een beperkt kerstdiner aangeboden. 

 

 

Besluit 
 

Niet akkoord 

 

 
 

Argumenten 
 
Niet akkoord omdat gesubsidieerde organisaties met leden die contributie betalen geen 
aanspraak kunnen maken op subsidie uit het wijkenbudget. 
 
 

 

 

      
 
 

 
 

Bedrag 
 
€ 0,- 
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Ingediend aanvraagformulier 

 



 

 3 
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Beoordelingsformulier 

Activiteit leefbaarheidagenda 2016 
 

Wijk: Altweerterheide 
 

Activiteit 

 

Hei-j Land Games 

 

Activiteit 2 

 

 

Omschrijving activiteit 
 

Ludieke “zeskamp’’ met spellen en opdrachten. Ondersteund door muzikale optredens. 

 

 

Besluit 
 

Akkoord.  

   

 
 

Argumenten 
 
Activiteit past binnen de criteria van MSJS. 

Alle opgevoerde kosten zijn subsidiabel. 
 

 

      
 
 
 
 

Bedrag 
 
€ 2100,- 
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Ingediend aanvraagformulier 

 



 

 3 
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Beoordelingsformulier 

Activiteit leefbaarheidagenda 2016 
 

Wijk: Altweerterheide 
 

Activiteit 

 

377e Bondschuttersfeest van de Kantonnale schuttersbond 
Eendracht Maakt Macht en georganiseerd door schutterij 
St.Antonius-Altweerterheide. 

 

Activiteit 4 

 

 

Omschrijving activiteit 
 

Het houden van een schuttersfeest met een optocht / defilé, schietwedstrijden en terrein en 
schoonheidswedstrijden. 

 

 

Besluit 
 

Geen besluit nodig. 

   

 
 

Argumenten 
 

Geen beoordeling nodig omdat de activiteit door de dorpsraad is ingetrokken na het 
coordinatieoverleg. De dorpsraad heeft het advies van de dorpen overgenomen: niet akkoord, 
omdat dergelijke projecten zichzelf zouden moeten bedruipen. 

 

      
 
 
 
 

Bedrag 
 
n.v.t. 

 



 

 2 

Ingediend aanvraagformulier 
 

 



 

 3 
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Beoordelingsformulier 

Activiteit leefbaarheidagenda 2016 
 

Wijk: Altweerterheide 
 

Activiteit 

 

Implementeren Ommetjes Altweerterheide  

”beleef de natuur in de buurt’’. 

 

Activiteit 5 

 

 

Omschrijving activiteit 
 

Organiseren van een informatie avond. 

Communicatie inzetten over de ommetjes (site mail drukwerk) 

Inrichten van diverse picknick plaatsen 

Omgeving van ommetjes schoon te houden vuilnisbakken plaatsen. 

 

 

Besluit 
 

Niet akkoord. 

   

 

 

Argumenten 
 
Voor deze activiteit is al door B&W subsidie verleend. Dit advies is opgesteld door de senior 

beleidsadviseur, Ruimtelijk Beleid.  
 

Om de integraliteit, kwaliteit en gemaakte afspraken met betrekking tot dit ommetje en binnen 
de regio t.a.v. ontwikkeling routestructuren te borgen, dient deze aanvraag voor inhoudelijke 
uitwerking/ advies door de dorpsraad opnieuw besproken te worden met de desbetreffende 
beleidsadviseur. Dat is mevrouw Lizette Koopmans.  
 
Historie 
Eerdere aanvraag 
Op 8 juli 2015 is het college van B&W akkoord gegaan met het advies om €5000 beschikbaar te 
stellen voor een 'ommetjes project in Altweerterheide'. De beleidsadviseur die het B&W advies 
voor de €5000 heeft gemaakt is niet op de hoogte van deze nu ingediende extra aanvraag.  
 
Coördinatieoverleg dorpen 
Tijdens het coordinatieoverleg met de dorpen is gebleken dat de kosten verbonden aan de brug 
hoger zijn geworden doordat de gemeente hogere eisen heeft gesteld aan de vergunning. Deze 

Bedrag 
 
€ 0,- 

 



 

 2 

nu aangevraagde subsidie is bedoeld om de aanvullende activiteiten te betalen. Dit is door de 
hogere kosten van de vergunning reeds opgeslurpt.  
 
Kwijtschelding Legeskosten 
Via wethouder van Eersel en de afdeling VTH is gelijktijdig aan de ingediende aanvraag gevraagd 
om kwijtschelding van de legeskosten. Deze afdeling heeft hier op gereageerd per mail van 14 
december 2016.  
De leges zijn correct opgelegd. De Dorpsraad Altweerterheide is in een brief van 30 juli 2015 
geïnformeerd dat er bij deze aanvraag aanvullende leges waren.  Aanvullende leges die boven op 
de leges voor de activiteit “bouwen” komen. Het betreft hier leges voor de activiteit “afwijken 
van het bestemmingsplan” en de activiteit “werk of werkzaamheden uitvoeren”.  
Daarbij is bij de vaststelling van de leges voor de activiteit “bouwen” de opgeven bouwsom van 
€ 18.000,- gehanteerd. Wij hebben deze bouwsom ambtshalve niet verhoogd. 
 

 

      
 
 
 
 



 

 3 

Ingediend aanvraagformulier 

 



 

 4 

 



GEMEENTE vyEERT

Stichting Wijkraad De Biest
Het bestuur
Postbus 345
6000 AH WEERT

Weert, 2 2 I|AARI 2016

Onderwerp : Subsidieverleningwijkenbudget2016

Geacht bestuur,

U heeft activiteiten ingediend voor de leefbaarheidagenda 2016. Dit met het verzoek om
hiervoor subsidie te verlenen. In deze beschikking leest u ons besluit.

Subsidie
De door u ingedíende activiteiten zijn door de Regiegroep MijnStraatJouwStraat (MSJS) op
basis van bestaande en afgesproken MSJS criteria, spelregels en subsidieafspraken
beoordeeld. Wij hebben het advies van de Regiegroep overgenomen.
Wij verlenen u, met betrekking tot bovengenoemde activiteiten, voor het jaar 2016 subsidie
voor een totaalbedrag van maximaal € 5.295,00.
Welke activiteiten wij (gedeeltelijk) wel of niet hebben gehonoreerd en de motivatie, kunt u
nalezen in de beoordelingsformulieren. Deze formulieren zijn als bijlage toegevoegd bij dit
besluit.
Voor de grondslagen voor het verlenen van deze subsidie verwijzen wij naar de'Algemene
Subsidieverordening Welzijn en evenementen 2013'en de'Deelsubsidieverordening
Welzijn 2OL3'.

Verplichtingen
Er zijn een aantal verplichtingen waar u als subsidieontvanger altijd aan dient te voldoen:
. U verricht de activiteit(en) waarvoor de subsidie is verleend'
r U voert de activiteit uit in 2016;
. U doet onmiddellijk schriftelijk melding aan het college zodra aannemelijk is dat de

activiteit(en), waarvoor de subsidie is verleend, niet of niet geheel zal (zullen) worden
verricht.

. U informeert het college van Burgemeester en Wethouders zo spoedig mogelijk:
- over besluiten of procedures die zijn gericht op de beëindiging van de activiteit(en);
- over relevante wijzigingen in de financiële en/of organ¡satorische verhouding met

derden;
- indien er wijziging van de statuten plaatsvindt voor zover het betreft de vorm van de

rechtspersoon, de persoon van de bestuurder(s) en het doel van de rechtspersoon;
. U bent producent en co-uitvoerder van de vastgestelde leefbaarheidagenda samen met

de partners MSJS;
. U stimuleert de bewoners om actief mee te werken aan het opstellen en uitvoeren van

de leefbaarheidagenda.

Betaling
Het subsidievoorschot maken wij in één keer over op uw bankrekeningnummer
NL72 rNGB OO02 9347 20.

Wilhelminasingel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon: 14 0495 of (0a95) 57 50 00 - E-ma¡l: gemeente@weert.nl
Website : www. weert. n I - Twitter : www.twitter.com/ge meenteweert

E'F'F'



Verantwoording
U dient uiterlijk vóór 1 april 2017 de aanvraag voor de subsidievaststelling in. Bij deze
aanvraag tot vaststelling verantwoordt u zich door het invullen van het daarvoor bestemde
aanvraagformulier met gevraagde bijlagen. Hieruit zal moeten blijken dat de activiteit(en)
waarvoor subsidic is vcrlcend, is/zijn vcrricht en dat cr is voldaan aan de, aan de subsidie
verbonden verplichtingen/voorwaarden/eisen. Wij sturen u dit formulier tijdig toe.
Wij kunnen bepalen dat u ook andere, dan de hierboven genoemde gegevens en/of
bescheiden die voor de vaststelling van belang zijn, moeten worden overlegd.

Voor de volledioheid moeten wii er u on wiizen dat de subsidie laoer of on nihil kan worden
vastgesteld als niet (volledig) aan de opgelegde verplichtingen wordt voldaan. Betaalde
subsidievoorschotten moeten dan (deels) worden terugbetaald.

Niet eens met het besluit?
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u met een brief een bezwaarschrift sturen
aan het college van burgemeester en wethouders. Het adres is:
Postbus 950
6000 AZ Weert

Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de datum van deze
brief. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.
Schrijf in uw bezwaarschrift in elk geval:
- uw naam, adres, datum en handtekening;
- een omschrijving van het besluit waar het bezwaarschrift tegen gericht is (stuur een

kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift);
- de reden waarom u bezwaar maakt.
Let op: een bezwaarschrift indienen kan alleen met een brieÇ dus niet digitaal.

Vragen/contact
Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Susanne Köster, afdeling OCSW.
zij is telefonisch berelkbaar vla (0495) 57 52 55 en per e-mail via S.Koster@weert.nl.

Mogelijkheid nog indienen activiteiten voor 2O16
Wij kunnen ons voorstellen dat ons besluit voor u teleurstellend is. Wij hebben daarom
besloten u de mogelijkheid te bieden om tot 15 september 2016 nog nieuwe activiteiten in
te dienen voor de leefbaarheidagenda 2016. Ook deze activiteiten moeten voldoen aan de
criteria en de doelstellingen van MSJS en in 2016 worden uitgevoerd.

Deze nieuwe activiteiten kunt u per e-mail sturen naar oemeente@weeft.nl of per post
aan het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. Susanne Köster. Het adres is:
Postbus 950
6000 AZ Weert

Tot slot
Ons besluit neemt niet weg dat wij uw inzet als vrijwilliger waarderen. Wij wensen u
succes met de uitvoering van de activiteiten.

Hoogachtend,
Het college van eester en weth

....'.>

H.F. Knaa
gemeentesecretaris bu

Bijlage(n) Beoordel i ngsformu I ieren



 

 1 

Beoordelingsformulier 

Activiteit leefbaarheidagenda 2016 
 

Wijk: Biest 
 

Activiteit 

 

Wijkfeest 

 

Activiteit 1 

 

 

Omschrijving activiteit 

 

Door voor iedereen in een kermisachtige sfeer de mogelijkheid te creëren om samen te zijn en 
kennis te maken met andere bewoners. In deze vorm wordt het in Weert niet gedaan. 

 

 
 

Besluit 

 

Akkoord. Aangepast bedrag. 

 

 

 

Argumenten 
 

Activiteit past binnen de MSJS criteria. 

 
Aangepast bedrag. In de begroting worden consumptiekosten opgevoerd met een totaal van 
€ 445,-. Consumptiekosten zijn niet subsidiabel. Omdat deze begroting door twee wijkraden 
wordt ingediend wordt dit bedrag over beide verdeeld.  
Aangepast bedrag is aangevraagd bedrag (€ 2.500) minus deze consumptiekosten (€ 222,50) 
 

 

      
 
 
 
 

Bedrag 

 
€ 2.277,50 
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Ingediend aanvraagformulier 
 

 
 



 

 3 

 
 



 

 4 
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Beoordelingsformulier 

Activiteit leefbaarheidagenda 2016 
 

Wijk: Biest 
 

Activiteit: Buitenbios 

 

Activiteit 2 

 

 

Omschrijving activiteit 

 

Door voor iedereen in een zomeravondse sfeer de mogelijkheid te creëren om samen te zijn en 
kennis te maken met andere bewoners tijdens een heerlijke barbecue en aansluitend een leuke 

film op het buitenscherm. 

 

 
 

Besluit 

 

Akkoord mits specificatie begroting ingediend. Aangepast bedrag. 

 

 

 

Argumenten 
 

Activiteit past binnen de MSJS criteria. 
  

Aangepast bedrag omdat consumptiekosten (popcorn/ranja) geen subsidiabele kosten zijn. 
Deze begroting is ingediend door de wijkraden Biest en Groenewoud. De consumptiekosten van 
€125,- worden daarom gedeeld door 2 en wordt bij iedere wijkraad €62.50 in mindering 
gebracht. 
 
 

 

 

 

      
 
 
 
 

Bedrag 
 
€ 1137,50 

 



 

 2 

Ingediend aanvraagformulier 
 

 
 

 
 



 

 3 

 



 

 1 

Beoordelingsformulier 

Activiteit leefbaarheidagenda 2016 
 

Wijk: Biest 
 

Activiteit  

 

Wijkpark 

 

Activiteit 3 

 

 

Omschrijving activiteit 

 

Aanpassen van het terrein en infrastructuur. Aanleggen van groen tussen industrie en 
bewoning. Wijk maakt eigen park. 

 

 
 

Besluit 

 

Niet akkoord.  

 

 

 

Argumenten 
 
Dit wijkpark wordt al door de gemeente ondersteund met een bedrag van € 30.000,- (afdeling 
Projectontwikkeling) en 12 bomen (afdeling Openbaar Gebied). 
 
Historie 
De units die op het perceel hebben gestaan waar nu het wijkpark wordt gerealiseerd, hebben 
langer gestaan dan gepland. Hiervoor moet de eigenaar als 'boete' € 30.000,- betalen aan de 
gemeente. Dit extra huurgeld wordt ingezet voor herinrichten van het terrein en de 
infrastructuur.  
Over het park zijn door de projectleider met de wijkraad afspraken gemaakt. Voor verdere 
afhandeling verwijzen we naar deze projectleider/afdeling. 
 
 

 

      
 
 
 
 

Bedrag 
 
€ 0,- 

 



 

 2 

Ingediend aanvraagformulier 
 

 
 

 



 

 3 

 



 

 1 

Beoordelingsformulier 

Activiteit leefbaarheidagenda 2016 
 

Wijk: Biest 
 

Activiteit 

 

Avondvierdaagse 

 

Activiteit 4 

 

 

Omschrijving activiteit 

 

Door wandelroutes uit te zetten, Avondvierdaagse, Samenwerking van meerdere wijken. 

 

 

Besluit 

 

Akkoord.  

 

 

 

Argumenten 
 

Past binnen de doelstellingen van MSJS. 

Aangepast bedrag. In de begroting worden consumptiekosten opgevoerd met een totaal van 
€ 120,-. Consumptiekosten zijn niet subsidiabel.  
Aangepast bedrag is aangevraagd bedrag (€ 500,-) minus deze consumptiekosten (€ 120,-) 
 

 

      
 
 
 
 

Bedrag 
 
€ 380,- 

 



 

 2 

Ingediend aanvraagformulier 
 

 
 

 
 



 

 3 

Specificatie begroting ingediend na herstelbrief. 

 

 
 



   

 1 

Beoordelingsformulier 

Activiteit leefbaarheidagenda 2016 
 

Wijk: Biest 
 

Activiteit 

 

Ontmoetingsproject bevorderen zelfredzaamheid 

 

Activiteit 5 

 

 

Omschrijving activiteit 

 

Doelstelling van het project is om eenzaamheid te signaleren in de wijk bij die mensen die bij 
andere instanties nog niet in beeld zijn. Dit willen we initiëren middels een anoniem meldpunt 

eenzaamheid op te zetten, waarna we de adressen die hier aangemeld worden actief 

gaan informeren en waar mogelijk proberen om in contact mee te komen. Met het uiteindelijke 
doel om eenzame mensen en potentieel eenzame mensen te mobiliseren om hun 
zelfredzaamheid te vergroten.  

De kracht van de wijkraden zit hem in de verbinding met de wijk, we willen de verbinding 
vormen tussen de wijk en het bestaande aanbod van activiteiten en projecten om eenzaamheid 
tegen te gaan, zowel preventief als waar al eenzaamheid is. Hierbij willen we ook gebruik 

maken van de bestaande professionele ondersteuning vanuit bijvoorbeeld Formule 1zaam. 

 

 

Besluit 

 

Akkoord. 

 

 

 

Argumenten 
 

Past binnen MSJS. En is een mooie samenwerking tussen drie wijkraden. 
 
De activiteit is vernieuwend, past binnen de beoogde effecten in het sociale domein en 
bijdraagt aan de doelstelling: mensen zijn zelfredzaam en nemen verantwoordelijkheid voor 
elkaar. 
Alle opgevoerde kosten zijn subsidiabel. 
 

 

      
 
 
 
 

Bedrag 
 

€ 1.500 

 



   

 2 

Ingediend aanvraagformulier 
 

 

 
 



   

 3 

 



GEMEENTE vvEERT

Stichti ng Bewonersorganisatie
Binnenstad Weert
Het bestuur
Postbus 188
6000 AD WEERT

Weert, 2 2 ilÂÂfi 2016

Onderwerp : Subsidieverleningwijkenbudget2016

Geacht bestuur,

U heeft activiteiten ingediend voor de leefbaarheidagenda 2016. Dit met het verzoek om
hiervoor subsidie te verlenen. In deze beschikking leest u ons besluit.

Subsidie
De door u ingediende activiteiten zijn door de Regiegroep MijnStraatlouwStraat (MSJS) op
basis van bestaande en afgesproken MSIS criteria, spelregels en subsidieafspraken
beoordeeld. Wij hebben het advies van de Regiegroep overgenomen.

Geen van de door u ingediende activiteiten hebben wij gehonoreerd. De motivatie, kunt u
nalezen in de beoordelingsformulieren. Deze formulieren zijn als bijlage toegevoegd bij dit
besluit.

Voor de grondslagen voor het verlenen van deze subsidie verwijzen wij naar de'Algemene
Subsidieverordening Welzijn en evenementen 2073'en de'Deelsubsidieverordening
Welzijn 2OL3'.

Niet eens met het besluit?
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u met een brief een bezwaarschrift sturen
aan het college van burgemeester en wethouders. Het adres is:
Postbus 950
6000 AZ Weert

Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de datum van deze
brief. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.
Schrijf in uw bezwaarschrift in elk geval:
- uw naam, adres, datum en handtekening;
- een omschrijving van het besluit waar het bezwaarschrift tegen gericht is (stuur een

kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift);
- de reden waarom u bezwaar maakt.
Let op: een bezwaarschrift indienen kan alleen met een brief, dus niet digitaal.

Vragen/contact
Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Susanne Köster, afdeling OCSW
Zij is telefonisch bereikbaar via (0495) 57 52 55 en per e-mail via S.Koster@weert.nl.

Wilhelminasingel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon: 14 0495 of (0a95) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl
Website : www. weert. n I - Twitter : www.twitter.com/gemeenteweert

ItwE



Mogelijkheid nog indienen activiteiten voor 2016
Wij kunnen ons voorstellen dat ons besluit voor u teleurstellend is. Wij hebben daarom
besloten u de mogelijkheid te bieden om tot 15 september 2016 nog nieuwe activiteiten in
te dienen voorde leefbaarheidagenda 2016. Ookdeze activiteiten moeten voldoen aan de
criteria en dc doclstcllingcn van MSJS cn in 2016 worden uitgevocrd.

Deze nieuwe activiteiten kunt u per e-mail sturen naar qemeente@weert.nl of per post
aan het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. Susanne Köster. Het adres is:
Postbus 950
6000 AZ Weert

Tot slot
Ons besluit neemt niet weg dat wij uw inzet als vrijwilliger waarderen.

Hoogachtend,
Het college van bu rgemeester e

--' _-"1::ireÞ

M.H.F. Knaapen
gemeentesecretaris

Bijlage(n) Beoordelingsfo eren

ans



 

 1 

Beoordelingsformulier 

Activiteit leefbaarheidagenda 2016 
 

Wijk: BOB 
 

Activiteit 

 

Stadsdebat & workshops 

 

Activiteit 1 

 

 

Omschrijving activiteit 

 

Door aan de hand van tafel gesprekken, met per tafel een discussieleider, te komen tot een 
visiedocument van de bewoners. Professionele insteek. 

 

 

Besluit 

 

Niet akkoord.  

 

 

 

Argumenten 

 
Wordt ook al opgepakt door Wonen Limburg en Gemeente Weert. Midden 2016 start 
stadsdeelvisie Midden. Tevens kan dit binnen de BIZ opgepakt worden. 

 

      
 
 
 
 

Bedrag 
 
€ 0,- 

 



 

 2 

Ingediend aanvraagformulier 
 

 

 



 

 1 

Beoordelingsformulier 

Activiteit leefbaarheidagenda 2016 
 

Wijk: BOB 
 

Activiteit: Leefbaarheid en aankleding centrum 

 

Activiteit 2 

 

 

Omschrijving activiteit 

 

Organisatie wordt verricht door stakeholders in het bestuur van het CMW. Alle partijen, 
ondernemers, vastgoedeigenaren, horeca en bewoners participeren.  In 2017 wordt mogelijk 

de BIZ ingevoerd en komt hiervoor een regulier budget beschikbaar. 

 

 

Besluit 

 

Niet akkoord.  

 

 

 

Argumenten 
 
Aankleding binnenstad past niet binnen de MSJS doelstellingen. 

 
Per 1 januari 2016 is de BIZ ingevoerd. Hierin is €45.000 opgenomen voor sfeer en beleving. 

 
Daarnaast wordt vanuit de afdeling Openbaar Gebied €10.000 bijgedragen aan bloemen. De 
andere helft moest vanuit de bewoners en ondernemers komen. 
 
 

 

      
 
 
 
 

Bedrag 
 
€ 0,- 

 



 

 2 

Ingediend aanvraagformulier 
 

 

 



 

 1 

Beoordelingsformulier 

Activiteit leefbaarheidagenda 2016 
 

Wijk: BOB 
 

Activiteit 

 

Veiligheidsapp 

 

Activiteit 3 

 

 

Omschrijving activiteit 

 

(A)Deelnemers: bewoners, politie en gemeente 

(B) Veiligheid en inbraakpreventie vergroten bewoners centrum. 

 

 

Besluit 

 

Geen besluit nodig.  

 

 

 

Argumenten 

 

Is door de BOB ingetrokken tijdens coordinatieoverleg 17 november 2015.  

 

Alle aanvragen met betrekking tot veiligheid worden doorverwezen naar de coördinator 
Integrale Veiligheid. 
 
 

 

      
 
 
 
 

Bedrag 
 
n.v.t. 

 



 

 2 

Ingediend aanvraagformulier 
 

 

 



 

 1 

Beoordelingsformulier 

Activiteit leefbaarheidagenda 2016 
 

Wijk: BOB 
 

Activiteit 

 

Informatievoorziening bewoners 

 

Activiteit 4 

 

 

Omschrijving activiteit 

 

(A) Bestuur BOB. Gemeente e.a. KVO, KVU en evenementenoverleg (Ambtelijk) 

(B) Up-to-date houden van de website, digitale media en van Stadgenoot, korte info-bulletins 

huis-aan-huis bezorgt. 

 

 

Besluit 

 

Niet akkoord. 

 

 

 

Argumenten 
 

Dit is geen MSJS activiteit . Hier is een ander budget voor beschikbaar gesteld. Alle WDR 

krijgen een jaarlijkse subsidie voor communicatie. De BOB ontvangt voor 2016 hiervoor 
€3.780,00 
 
 

 

      
 
 

 
 

Bedrag 
 

€ 0,- 

 



 

 2 

Ingediend aanvraagformulier 
 

 

 



GEMEENTE vtlEERT

Stichting Wijkraad Boshoven
Het bestuur
Boshoverweg 57
6002 AM WEERT

weert, 22I'|ÂART2016

Onderwerp : Subsidieverleningwijkenbudget20l6

Geacht bestuur,

U heeft activiteiten ingediend voor de leefbaarheidagenda 2016. Dit met het verzoek om
hiervoor subsidie te verlenen. In deze beschikking leest u ons besluit.

Subsidie
De door u ingediende activiteiten zijn door de Regiegroep MijnStraatJouwStraat (MSIS) op
basis van bestaande en afgesproken MSJS criteria, spelregels en subsidieafspraken
beoordeeld. Wij hebben het advies van de Regiegroep overgenomen.
Wij verlenen u, met betrekking tot bovengenoemde activiteiten, voor het jaar 2016 subsidie
voor een totaalbedrag van maximaal € 1.000,00.
Welke activiteiten wij (gedeeltelijk) wel of niet hebben gehonoreerd en de motivatie, kunt u
nalezen in de beoordelingsformulieren. Deze formulieren zijn als bijlage toegevoegd bij dit
besluit.
Voor de grondslagen voor het verlenen van deze subsidie verwijzen wij naar de'Algemene
Subsidieverordening Welzijn en evenementen 2073'en de'Deelsubsidieverordening
Welzijn 2Ot3'.

Verplichtingen
Er zijn een aantal verplichtingen waar u als subsidieontvanger altijd aan d¡ent te voldoen:
. U verricht de activiteit(en) waarvoor de subsidie is verleend'
o U voert de activiteit uit in 2016;
. U doet onmiddellijk schriftelijk melding aan het college zodra aannemelijk is dat de

activiteit(en), waarvoor de subsidie is verleend, niet of niet geheel zal (zullen) worden
verricht.

¡ U informeert het college van Burgemeester en Wethouders zo spoedig mogelijk:
- over besluiten of procedures die zijn gericht op de beëindiging van de activiteit(en);
- over relevante wijzigingen in de financiële en/of organisatorische verhouding met

derden;
- indien er wijziging van de statuten plaatsvindt voor zover het betreft de vorm van de

rechtspersoon, de persoon van de bestuurder(s) en het doel van de rechtspersoon;
. U bent producent en co-uitvoerder van de vastgestelde leefbaarheidagenda samen met

de partners MSJS;
o U stimuleert de bewoners om actief mee te werken aan het opstellen en uitvoeren van

de leefbaarheidagenda.

Betaling
Het subsidievoorschot maken wij in één keer over op uw bankrekeningnummer
NL64 RABO Or7 69 95 870.

Wilhelminasingel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon: 14 0495 of (0495) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl
Website : www. weert. n I - Twitter : www.twitter.co m/gemeenteweert



Verantwoording
U dient uiterlijk vóór 1 april 2OL7 de aanvraag voor de subsidievaststelling in. Bij deze
aanvraag tot vaststelling verantwoordt u zich door het invullen van het daarvoor bestemde
aanvraagformulier met gevraagde bijlagen. Hieruit zal moeten blijken dat de activiteit(en)
waarvoor subsidie is verleend, is/zijn verricht en dat er is voldaan aan de, aan de subsidie
verbonden verplichtingen/voon¡raarden/eisen. Wij sturen u dit formulier tijdig toe.
Wij kunnen bepalen dat u ook andere, dan de hierboven genoemde gegevens en/of
bescheiden die voor de vaststelling van belang zijn, moeten worden overlegd.

Voor de volledigheid moeten wij er u op wijzen dat de subsidie lager of op nihil kan worden
vastgesteld als niet (volledig) aan de opgelegde verplichtingen wordt voldaan. Betaalde
subsidievoorschotten moeten dan (deels) worden terugbetaald.

Niet eens met het besluit?
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u met een brief een bezwaarschrift sturen
aan het college van burgemeester en wethouders. Het adres is:
Postbus 950
6000 AZ Weert

Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de datum van deze
brief. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.
Schrijf in uw bezwaarschrift in elk geval:
- uw naam, adres, datum en handtekening;
- een omschrijving van het besluit waar het bezwaarschrift tegen gericht is (stuur een

kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift);
- de reden waarom u bezwaar maakt.
Let op: een bezwaarschrift indienen kan alleen met een brief, dus niet digitaal.

Vragen/contact
Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Susanne Köster, afdeling OCSW.
Zij is telefonisch bereikbaar via (0495) 57 52 55 en per e-mail via S.Koster@weert.nl.

Mogelijkheid nog indienen activiteiten voor 2O16
Wij kunnen ons voorstellen dat ons besluit voor u teleurstellend is. Wij hebben daarom
besloten u de mogelijkheid te bieden om tot 15 september 2016 nog nieuwe activiteiten in
te dienen voor de leefbaarheidagenda 2016. Ook deze activiteiten moeten voldoen aan de
criteria en de doelstellingen van MSIS en in 2016 worden uitgevoerd.

Deze nieuwe activiteiten kunt u per e-mail sturen naar gemeente@weert.nl of per post
aan het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. Susanne Köster. Het adres is:
Postbus 950
6000 AZ Weert

Tot slot
Ons besluit neemt niet weg dat wij uw inzet als vríjwilliger waarderen. Wij wensen u
succes met de uitvoering van de n

Hoogachtend,
Het college van burgemeester e

M.H.F.
gemeentesecretaris

ijmans

Bijlage(n) Beoordelingsformulieren



 

 1 

Beoordelingsformulier 

Activiteit leefbaarheidagenda 2016 
 

Wijk: Boshoven 
 

Activiteit: Aanschaf materialen jeu de Boulesbaan Activiteit 1 

 

 

Omschrijving activiteit 

 

Opknappen van o.a. twee bankjes, tafel, verlichting, scorebord, jeu de boulesballen. 

 

 

Besluit 

 

Akkoord.  

 

 

 

Argumenten 
 

Akkoord met de activiteit maar de Wijkraad moet wel laten zien dat activiteit breder en in 
samenwerking met andere partijen wordt uitgevoerd. 

 
 

 

      
 
 
 
 

Bedrag 
 
€ 1000,- 

 



 

 2 

Ingediend aanvraagformulier 
 

 

 

 



 

 3 

 



 

 1 

Beoordelingsformulier 

Activiteit leefbaarheidagenda 2016 
 

Wijk: Boshoven 
 

Activiteit: Skatebaan op Boshoven Activiteit 2 

 

 

Omschrijving activiteit 

 

Onderzoek naar draagvlak en eerste aanzet tot het realiseren van een skatebaan op Boshoven 

Beoogde doelgroep benaderen al of niet in vereniging verband, voor in eerste instantie 

onderzoek en daarna mogelijk realisatie eerste fase. 

Een outdoor skatebaan is niet uniek, maar dat is het wel voor Boshoven Hushoven Laarveld 

c.q. Weert Noord. 

 

 

Besluit 

 

Geen besluit nodig.  

 

 

 

Argumenten 
 

Alle activiteiten met betrekking tot speelvoorzieningen moeten worden besproken met de heer 

Wil Op het Roodt, afdeling Openbaar Gebied. De raad heeft geen geld beschikbaar gesteld voor 
het speelruimteplan. Eventuele nieuwe en/of aangepaste speelruimtevoorzieningen moeten 
daarom binnen de daarvoor beschikbare gelden binnen Openbaar Gebied.  

 

Alle WDR zijn hierover geïnformeerd door Wil tijdens de coördinatieoverleggen. 

 

 

      
 
 
 
 

Bedrag 
 

€ 0,- 

 



 

 2 

Ingediend aanvraagformulier 
 

 

 



 

 3 

 



GEMEENTE Ï^IE E RT

Stichting Wijkraad Fatima
Het bestuur
Postbus 246
6000 AE WEERT

weerr, 22ilÄÂnT2010

Onderwerp : Subsidieverleningwijkenbudget20l6

Geacht bestuur,

U heeft activiteiten ingediend voor de leefbaarheidagenda 2016. Dit met het verzoek om
hiervoor subsidie te verlenen. In deze beschikking leest u ons besluit.

Subsidie
De door u ingediende activiteiten zijn door de Regiegroep MijnStraatJouwStraat (MSJS) op
basis van bestaande en afgesproken MSJS criteria, spelregels en subsidieafspraken
beoordeeld. Wij hebben het advies van de Regiegroep overgenomen.
Wij verlenen u, met betrekking tot bovengenoemde activiteiten, voor het jaar 2016 subsidie
voor een totaalbedrag van maximaal € 850,00.
Welke activiteiten wij (gedeeltelijk) wel of niet hebben gehonoreerd en de motivatie, kunt u
nalezen in de beoordelingsformulieren. Deze formulieren zijn als bijlage toegevoegd bij dit
besluit.
Voor de grondslagen voor het verlenen van deze subsidie verwijzen wij naar de'Algemene
Subsidieverordening Welzijn en evenementen 2013'en de'Deelsubsidieverordening
Welzijn 2OL3'.

Verplichtingen
Er zijn een aantal verplichtingen waar u als subsidieontvanger altijd aan dient te voldoen:
. U verricht de activiteit(en) waarvoor de subsidie is verleend'
r U voert de activiteit uit in 2016;
. U doet onmiddellijk schriftelijk melding aan het college zodra aannemelijk is dat de

activiteit(en), waarvoor de subsidie is verleend, niet of niet geheel zal (zullen) worden
verricht.

r U informeeft het college van Burgemeester en Wethouders zo spoedig mogelijk:
- over besluiten of procedures die zijn gericht op de beëindiging van de activiteit(en);
- over relevante wijzigingen in de financiële en/of organisatorische verhouding met

derden;
- indien er wijziging van de statuten plaatsvindt voor zover het betreft de vorm van de

rechtspersoon, de persoon van de bestuurder(s) en het doel van de rechtspersoon;
. U bent producent en co-uitvoerder van de vastgestelde leefbaarheidagenda samen met

de partners MSJS;
. U stimuleert de bewoners om actief mee te werken aan het opstellen en uitvoeren van

de leefbaarheidagenda.

Betaling
Het subsidievoorschot maken wij in één keer over op uw bankrekeningnummer
NL67 SNSB 0950 0549 76.

Wilhelminasingel 101
Correspondentie: Postbus 950,6000 AZ Weert

Telefoon: t4 0495 of (0a95) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl
Website: www.weert.nl - Twitter: www.twitter.com/gemeenteweert



Verantwoording
U dient uiterlijk vóór 1 april 2OI7 de aanvraag voor de subsidievaststelling in. Bij deze
aanvraag tot vaststelling verantwoordt u zich door het invullen van het daarvoor bestemde
aanvraagformulier met gevraagde bijlagen. Hieruit zal moeten blijken dat de activiteit(en)
waarvoor subsidic is verlecnd, is/zijn verricht en dat er is voldaan aan de, aan de subsidie
verbonden verplichtingen/voorwaarden/eisen. Wij sturen u dit formulier tijdig toe.
Wij kunnen bepalen dat u ook andere, dan de híerboven genoemde gegevens en/of
bescheiden die voor de vaststelling van belang zijn, moeten worden overlegd.

Voor de volledigheid moeten wij er u op wijzen dat de subsidie lager of op nihil kan worden
vastgesteld als niet (volledig) aan de opgelegde verplichtingen wordt voldaan. Betaalde
subsidievoorschotten moeten dan (deels) worden terugbetaald.

Niet eens met het besluit?
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u met een brief een bezwaarschrift sturen
aan het college van burgemeester en wethouders. Het adres is:
Postbus 950
6000 AZ Weert

Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de datum van deze
brief. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.
Schrijf in uw bezwaarschrift in elk geval:
- uw naam, adres, datum en handtekening;
- een omschrijving van het besluit waar het bezwaarschrift tegen gericht is (stuur een

kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift);
- de reden waarom u bezwaar maakt.
Let op: een bezwaarschrift indienen kan alleen met een brief, dus niet digitaal.

Vragen/contact
Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Susanne Köster, afdeling OCSW.
ZIJ ls telefonisch berelkbaar vla (0495) 57 52 55 en per e-mail via S.Koster@weert.nl.

Mogelijkheid nog indienen activiteiten voor 2O16
Wij kunnen ons voorstellen dat ons besluit voor u teleurstellend is. Wij hebben daarom
besloten u de mogelijkheid te bieden om tot 15 september 2016 nog nieuwe activiteiten in
te dienen voor de leefbaarheidagenda 2016. Ook deze activiteiten moeten voldoen aan de
criteria en de doelstellingen van MSIS en in 2016 worden uitgevoerd.

Deze nieuwe activiteiten kunt u per e-mail sturen naar gemeente@weert.nl of per post
r¡n lraf ¡nllana rrln hr rr¡amôôelôF an rrraf hnr ¡¡{arc } r r¡ Cr rc¡nna Vi\cl'ar LJaf r¡lracLL¡rr¡-Jr- J, !.!r¡v. JLrJLrrri¡ç r\U>Lgl . ¡ ¡çi Ai¡¡g> lSl
Postbus 950
6000 AZ Weert

Tot slot
Ons besluit neemt niet weg dat wij uw inzet als vrijwilliger waarderen. Wij wensen u
succes met de uitvoering van de activiteiten.

Hoogachtend,
Het college van burgemeester

""M-; F pen
gemeentesecretaris r

mans

Bijlage(n) Beoordel lieren



 

 1 

Beoordelingsformulier 

Activiteit leefbaarheidagenda 2016 
 

Wijk: Fatima 
 

Activiteit 

 

Aanleg speeltuin, braakliggend terrein naast school 

 

Activiteit 1 

 

 

Omschrijving activiteit 

 

Samen met buurtbewoners, school en Fatimahuis tot een openbaar groen gebied te komen. 
Denk hierbij aan speelvoorziening, pluktuin, parkachtige invulling. 

 

 

Besluit 

 

Geen besluit nodig.  

 

 

 

Argumenten 

 

Is een doorgeschoven activiteit van 2015.  

 

      
 
 
 
 

Bedrag 
 
Niet van toepassing 

 



 

 2 

Ingediend aanvraagformulier 
 

 
 
 



 

 1 

Beoordelingsformulier 

Activiteit leefbaarheidagenda 2016 
 

Wijk: Fatima 
 

Activiteit 

 

Voorzetten eetpunt in de wijk 

 

Activiteit 2 

 

 

Omschrijving activiteit 

 

De wijkraad organiseert met ondersteuning van Punt Welzijn het eetpunt. 

 

 

Besluit 

 

Akkoord. Aangepast bedrag. 

 

 

 

Argumenten 
 

Past binnen MSJS.  

Aangevraagd bedrag minus aanschaf materialen.  

 

      
 
 
 
 

Bedrag 
 
€ 850,- 

 



 

 2 

Ingediend aanvraagformulier 

 



 

 1 

Beoordelingsformulier 

Activiteit leefbaarheidagenda 2016 
 

Wijk: Fatima 
 

Activiteit 

 

Voorzetten ophaaldienst Fatima 

 

Activiteit 3 

 

 

Omschrijving activiteit 

 

Vrijwilligers van de wijkraad halen 1x per maand op aanvraag grofvuil op bij buurtbewoners. 

 

 

Besluit 

 

Geen besluit nodig.  

 

 

 

Argumenten 

 

De wijkraad Fatima heeft naar aanleiding van de bijeenkomst met de Regiegroep en de WDR 
op 29 februari, deze activiteit per mail van 6 maart ingetrokken en een nieuwe aanvraag 
ingediend. Deze nieuwe aanvraag wordt in deze eerste ronde niet meegenomen. Dit is bekend 

bij de wijkraad. 

 

 

      
 
 
 
 
 

Bedrag 
 
n.v.t. 

 



 

 1 

Beoordelingsformulier 

Activiteit leefbaarheidagenda 2016 
 

Wijk: Fatima 
 

Activiteit 

 

Ontwikkeling wijkkrant 

 

Activiteit 4 

 

 

Omschrijving activiteit 

 

Samen met de redactie een nieuw format ontwikkelen. 

 

 

Besluit 

 

Niet akkoord.  

 

 

 

Argumenten 

 

Geen MSJS activiteit. Hier is ander budget voor beschikbaar gesteld. Hiervoor ontvangen de 
WDR het jaarlijkse communicatiebudget. Dit is voor 2016 voor de wijkraad Fatima een bedrag 
van €2.373,84 

 

 

      
 
 
 
 

Bedrag 
 
€ 0,- 

 



 

 2 

Ingediend aanvraagformulier 
 

 
 
 



 

 1 

Beoordelingsformulier 

Activiteit leefbaarheidagenda 2016 
 

Wijk: Fatima 
 

Activiteit 

 

Veiligheid in en om het huis 

 

Activiteit 5 

 

 

Omschrijving activiteit 

 

Samen met politie en bewoners een wijkschouw houden (donkere dagen offensief) 

Samen met politie en brandweer een informatieavond organiseren met als thema “veiligheid” 

 

 

Besluit 

 

Geen besluit nodig.  

 

 

 

Argumenten 
 

Een donkere dagen offensief heeft al plaatsgevonden. Dit in samenwerking met de coördinator 
Integrale Veiligheid, de heer Gerard Lenders.  

 

Alle aanvragen met betrekking tot veiligheid moeten met Gerard Lenders worden besproken. 
Alle WDR zijn hiervan op de hoogte gebracht in een mail van 4 december 2015. 

 

 

      
 
 
 
 

Bedrag 
 
€ 0,- 

 



 

 2 

Ingediend aanvraagformulier 
 

 
 
 



GEMEENTE I/tIEERT

Stichting Samen Graswinkel
Het bestuur
Stormmeeuw 8
6005 KM WEERT

weerr, 22llÄÁRl 2010

Onderwerp : Subsidieverleningwijkenbudget2016

Geacht bestuur,

U heeft activiteiten ingediend voor de leefbaarheidagenda 2016. Dit met het verzoek om
hiervoor subsidie te verlenen. In deze beschikking leest u ons besluit.

Subsidie
De door u ingediende activiteiten zijn door de Regiegroep MijnStraatJouwStraat (MSJS) op
basis van bestaande en afgesproken MSJS criteria, spelregels en subsidieafspraken
beoordeeld. Wij hebben het advies van de Regiegroep overgenomen.
Wij verlenen u, met betrekking tot bovengenoemde activiteiten, voor het jaar 2016 subsidie
voor een totaalbedrag van maximaal € 2.450,00.
Welke activiteiten wij (gedeeltelijk) wel of niet hebben gehonoreerd en de motivatie, kunt u
nalezen in de beoordelingsformulieren. Deze formulieren zijn als bijlage toegevoegd bij dit
besluit.
Voorde grondslagen voor hetverlenen van deze subsidie verwijzen wij naar de'Algemene
Subsidieverordening Welzijn en evenementen 2073'en de'Deelsubsidieverordening
Welzijn 2013'.

Verplichtingen
Er zijn een aantal verplichtingen waar u als subsidieontvanger altijd aan dient te voldoen:
. U verricht de activiteit(en) waarvoor de subsidie is verleend;
. U voeft de activiteit uit in 2016;
. U doet onmiddellijk schriftelijk melding aan het college zodra aannemelijk is dat de

activite¡t(en), waarvoor de subsidie is verleend, niet of niet geheel zal (zullen) worden
verricht.

. U informeert het college van Burgemeester en Wethouders zo spoedig mogelijk:
- over besluiten of procedures die zijn gericht op de beëindiging van de activiteit(en);
- over relevante wijzigingen in de financiële en/of organisatorische verhouding met

derden;
- indien er wijziging van de statuten plaatsvindt voor zover het betreft de vorm van de

rechtspersoon, de persoon van de bestuurder(s) en het doel van de rechtspersoon;
o U bent producent en co-uitvoerder van de vastgestelde leefbaarheidagenda samen met

de partners MSJS;
. U stimuleert de bewoners om actief mee te werken aan het opstellen en uitvoeren van

de leefbaarheidagenda.

Betaling
Het subsidievoorschot maken wij in één keer over op uw bankrekeningnummer
NL04 RABO 0151 866 384.

Wilhelminasingel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon: L4 0495 of (0495) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl
Webs¡te: www.weert.nl - Twitter: www.twitter.com/gemeenteweert



Verantwoording
U dient uiterlijk vóór 1 april 2Ol7 de aanvraag voor de subsidievaststelling in. Bij deze
aanvraag tot vaststelling verantwoordt u zich door het invullen van het daarvoor bestemde
aanvraagformulier mct gcvraagde bijlagen. Hieruit zal moeten blijken dat de activiteit(en)
waarvoor subsidie is verleend, is/zijn verricht en dat er is voldaan aan de, aan de subsidie
verbonden verplichtingen/voonruaarden/eisen. Wij sturen u dit formulier tijdig toe.
Wij kunnen bepalen dat u ook andere, dan de hierboven genoemde gegevens en/of
bescheiden die voor de vaststelling van belang zijn, moeten worden overlegd.

Voor de volledigheid moeten wij er u op wijzen dat de subsidie lager of op nihil kan worden
vastgesteld als niet (volledig) aan de opgelegde verplichtingen wordt voldaan. Betaalde
subsidievoorschotten moeten dan (deels) worden terugbetaald.

Niet eens met het besluit?
Als r.r het niet eens bent met dit besluit, kunt u met een brief een bezwaarschrift sturen
aan het college van burgemeester en wethouders. Het adres is:
Postbus 950
6000 AZ Weert

Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de datum van deze
brief. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.
Schrijf in uw bezwaarschrift in elk geval:
- uw naam, adres, datum en handtekening;
- een omschrijving van het besluit waar het bezwaarschrift tegen gericht is (stuur een

kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift);
- de reden waarom u bezwaar maakt.
Let op: een bezwaarschrift indienen kan alleen met een brief, dus niet digitaal.

Vragen/contact
Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Susanne Köster, afdeling OCSW.
Zij is telefonisch bereikbaar via (0495) 57 52 55 en per e-mail via S.Koster@weert.nl.

Mogelijkheid nog indienen activiteiten voor 2O16
Wij kunnen ons voorstellen dat ons besluit voor u teleurstellend is. Wij hebben daarom
besloten u de mogelijkheid te bieden om tot 15 september 2016 nog nieuwe activiteiten in
te dienen voor de leefbaarheidagenda 2016. Ook deze activiteiten moeten voldoen aan de
criteria en de doelstellingen van MSJS en in 2016 worden uitgevoerd.

ñaza niar rr¡ra =¡lir¡ifailan lzr rnl r ¡ nar a-m:il cfr rran ñââr ñômôônlatâ\rrraarl- nl nf nar nngl

aan het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. Susanne Köster. Het adres is:
Postbus 950
6000 AZ Weert

Tot slot
Ons besluit neemt niet weg dat wij uw inzet als vrijwilliger waarderen. Wij wensen u
succes met de uitvoering van de activiteiten.

Hoogachtend,
Het college van burgemeester

-." M.H.F pen
gemeentesecretaris

.:>

A

Bijlage(n) Beoordeli

bu

ulieren



 

 1 

Beoordelingsformulier 

Activiteit leefbaarheidagenda 2016 
 

Wijk: Graswinkel 
 

Activiteit 

 

Rommelroute Graswinkel 

 

Activiteit 1 

 

 

Omschrijving activiteit 

 

De Rommelroute wordt georganiseerd samen met bewoners uit de wijk. De activiteit bestaat 
uit een Rommelroute. De Rommelroute brengt alle bewoners uit de  wijk bij elkaar. 

 

 

Besluit 

 

Akkoord. Aangepast bedrag.  

 

 

 

Argumenten 
 

Aangepast bedrag omdat de huur van een frietkraam niet subsidiabel is. Kosten hiervoor 
kunnen worden terug verdiend door de verkoop van friet en snacks. 

 

 

      
 
 
 
 

Bedrag 
 
€ 1.250,- 

 



 

 2 

Ingediend aanvraagformulier 
 

 
 



 

 3 

 



 

 1 

Beoordelingsformulier 

Activiteit leefbaarheidagenda 2016 
 

Wijk: Graswinkel 
 

Activiteit 

 

Ontmoetingsmiddag specifiek voor de ouderen in de wijk 

 

Activiteit 2 

 

 

Omschrijving activiteit 
 

Sociaal samenkomen bij het clubgebouw van de Batavieren bijvoorbeeld, gezellig koffiedrinken, 
kaartje leggen enzovoorts. 

 

 

Besluit 
 

Akkoord. Aangepast bedrag.  

 

 
 

Argumenten 
 

Aangepast bedrag omdat een kostenpost wordt opgevoerd voor eten/drinken/overige en een 
post voor bedankje vrijwilligers. Deze kosten zijn niet subsidiabel. Hiervoor kan een bijdrage 
aan de ouderen worden gevraagd. 

 

      
 
 
 
 

Bedrag 
 
€ 700,- 

 



 

 2 

Ingediend aanvraagformulier 

 



 

 3 

 



 

 1 

Beoordelingsformulier 

Activiteit leefbaarheidagenda 2016 
 

Wijk: Graswinkel 
 

Activiteit 

 

Verhogen verkeersveiligheid nabij OBS Graswinkel 

 

Activiteit 3 

 

 

Omschrijving activiteit 

 

De bedoeling is om in samenwerking met OBS De Graswinkel een oplossing te realiseren voor 
dit veiligheidsprobleem, bijvoorbeeld in de vorm van parkeerplaatsen. 

 

 

Besluit 

 

Geen besluit nodig.  

 

 

 

Argumenten 
 

Ingetrokken door de wijkraad.  

 

 

      
 
 
 
 

Bedrag 
 
Niet van toepassing. 

 



 

 2 

Ingediend aanvraagformulier 
 

 
 



 

 3 

 



 

 1 

Beoordelingsformulier 

Activiteit leefbaarheidagenda 2016 
 

Wijk: Graswinkel 
 

Activiteit: Fietsveiligheid in de wijk Activiteit 4 

 

 

Omschrijving activiteit 

 

Plaatsen van een tent, personeel aanwezig voor het controleren van verlichting, remmen en 
dergelijke. Gratis fietsencontrole. 

 

 

Besluit 

 

Niet akkoord.  

 

 

 

Argumenten 
 

Geen MSJS activiteit.  

Hiervoor zijn andere mogelijkheden. Mogelijk een samenwerking zoeken met een lokale 
fietsenhandelaar, als medefinancierder. Of een samenwerking met de politie en Veilig Verkeer 
Nederland: http://www.weertdegekste.nl/blog/2015/11/19-fietsers-zonder-licht-op-de-bon 

Een tent heeft iemand nog wel te leen. 

 

 

 

      
 
 
 
 

Bedrag 
 
€ 0,- 

 

http://www.weertdegekste.nl/blog/2015/11/19-fietsers-zonder-licht-op-de-bon


 

 2 

Ingediend aanvraagformulier 
 

 

 



 

 3 

 



 

 1 

Beoordelingsformulier 

Activiteit leefbaarheidagenda 2016 
 

Wijk: Graswinkel 
 

Activiteit 

 

Onderhoud groen in de wijk 

 

Activiteit 5 

 

 

Omschrijving activiteit 

 

Jaarlijkse opschoondag door leerlingen OBS. Onderhoud diverse groenstroken nabij de vijver 
Graswinkel door leerlingen OBS. Eventuele nieuwe aanplant. Kinderen worden met deze 

activiteit op jonge leeftijd al in aanraking gebracht met het groen en de leefbaarheid in de wijk. 

 

 

Besluit 

 

Akkoord met aangepast bedrag. 

 

 

 

Argumenten 
 

Past binnen MSJS. 

 

      
 
 

 
 

Bedrag 
 

€ 500,- 

 



 

 2 

Ingediend aanvraagformulier 
 

 

 



 

 3 

 



GEMEENTE vtlE E RT

Stichting Wijkraad Groenewoud
Het bestuur
Roggelstraat 17
6004 KG WEERT

weerr, 22llAÂ[I2016

Onderwerp : Subsidieverleningwijkenbudget2016

Geacht bestuur,

U heeft activiteiten ingediend voor de leefbaarheidagenda 2016. Dit met het verzoek om
hiervoor subsidie te verlenen. In deze beschikking leest u ons besluit.

Subsidie
De door u ingediende activiteiten zijn door de Regiegroep MijnStraauouwStraat (MSJS) op
basis van bestaande en afgesproken MSJS criteria, spelregels en subsidieafspraken
beoordeeld. Wij hebben het advies van de Regiegroep overgenomen.
Wij verlenen u, met betrekking tot bovengenoemde activiteiten, voor het jaar 2016 subsidie
voor een totaalbedrag van maximaal € 5.365,00.
Welke activiteiten wij (gedeeltelijk) wel of niet hebben gehonoreerd en de motivatie, kunt u
nalezen in de beoordelingsformulieren. Deze formulieren zijn als bijlage toegevoegd bij dit
besluit.
Voor de grondslagen voor het verlenen van deze subsidie verwijzen wij naar de'Algemene
Subsidieverordening Welzijn en evenementen 2073'en de'Deelsubsidieverordening
Welzijn 2OL3'.

Verplichtingen
Erzijn een aantalverplichtingen waar u als subsidieontvangeraltijd aan dientte voldoen:
. U verricht de activiteit(en) waarvoor de subsidie is verleend;
. U voe]t de activiteit uit in 2016;
. U doet onmiddellijk schriftelijk melding aan het college zodra aannemelijk is dat de

activiteit(en), waarvoor de subsidie is verleend, niet of niet geheel zal (zullen) worden
verricht.

. U informeert het college van Burgemeester en Wethouders zo spoedig mogelijk:
- over besluiten of procedures die zijn gericht op de beëindiging van de activiteit(en);
- over relevante wijzigingen in de financiële en/of organisatorische verhouding met

derden;
- indien er wijziging van de statuten plaatsvindt voor zover het betreft de vorm van de

rechtspersoon, de persoon van de bestuurder(s) en het doel van de rechtspersoon;
. U bent producent en co-uitvoerder van de vastgestelde leefbaarheidagenda samen met

de partners MSJS;
¡ U stimuleert de bewoners om actief mee te werken aan het opstellen en uitvoeren van

de leefbaarheidagenda.

Betaling
Het subsidievoorschot maken wij in één keer over op uw bankrekeningnummer
NLgB ABNA 055 919 2738.

Wilhelminasingel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon: 14 0495 of (0495) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl
Website : www.weert. n I - Twitter : www.twitter. com/gemeenteweert



Verantwoording
U dient uiterlijk vóór 1 april 2OL7 de aanvraag voor de subsidievaststelling ín. Bij deze
aanvraag tot vaststelling verantwoordt u zich door het invullen van het daarvoor bestemde
aanvraagformulier met gevraagde bijlagen. Hieruit zal moeten blijken dat de activiteit(en)
waarvoor subsidie is verleend, is/zijn verricht en dat er is voldaan aan de, aan de subsidie
verbonden verplichtingen/voonvaarden/eisen. Wij sturen u dit formulier tijdig toe.
Wij kunnen bepalen dat u ook andere, dan de hierboven genoemde gegevens en/of
bescheiden die voor de vaststelling van belang zijn, moeten worden overlegd.

Voor de volledigheid moeten wij er u op wijzen dat de subsidie lager of op níhil kan worden
vastgesteld als niet (volledig) aan de opgelegde verplichtingen wordt voldaan. Betaalde
subsidievoorschotten moeten dan (deels) worden terugbetaald.

Niet eens met het besluit?
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u met een brief een bezwaarschrift sturen
aan het college van burgemeester en wethouders. Het adres is:
Postbus 950
6000 AZ Weert

Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de datum van deze
brief. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.
Schrijf in uw bezwaarschrift in elk geval:
- uw naam, adres, datum en handtekening;
- een omschrijving van het besluit waar het bezwaarschrift tegen gericht is (stuur een

kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift);
- de reden waarom u bezwaar maakt.
Let op: een bezwaarschrift indienen kan alleen met een brief, dus niet digitaal.

Vragen/contact
Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Susanne Köster, afdeling OCSW.
Zij istelefonisch bereikbaarvia (0495) 57 52 55 en pere-marl vra S.KosterGlweert.nl.

Mogelijkheid nog indienen activiteiten voor 2O16
Wij kunnen ons voorstellen dat ons besluit voor u teleurstellend is. Wij hebben daarom
besloten u de mogelijkheid te bieden om tot 15 september 2016 nog nieuwe activiteiten in
te dienen voor de leefbaarheidagenda 2016. Ook deze activiteiten moeten voldoen aan de
criteria en de doelstellingen van MSJS en in 2016 worden uitgevoerd.

Deze nieuwe activiteiten kunt u per e-mail sturen naar gemeente@weert.nl of per post
r¡n lraf ¡nllaaa rrrn hr rrnamaactar an rrralhar r¡larc È r r¡ Cr rcrnna VAclar ]-la$ aárac!rr, u.u¡v. Juru'r'ig r\UÐLË¡. ¡ ¡gi gU¡g¡ lSl
Postbus 950
6000 AZ Weert

Tot slot
Ons besluit neemt niet weg dat wij uw inzet als vrijwilliger waarderen. Wij wensen u
succes met de uitvoering van de activiteiten.

Hoogachtend,
Het coll burgemeester

M.H.F. Knaapen
gemeentesecretaris

Bijlage(n) : Beoordelingsformulieren



 

 1 

Beoordelingsformulier 

Activiteit leefbaarheidagenda 2016 
 

Wijk: Groenewoud 
 

Activiteit 

 

Straatspeeldag 

 

Activiteit 1 

 

 

Omschrijving activiteit 

 

Uitzetten speelencircuit 

 

 

Besluit 

 

Akkoord. Aangepast bedrag. 

 

 

 

Argumenten 

 

Past binnen doelstellingen MSJS. 
Aangepast bedrag omdat consumptiekosten en presentjes voor vrijwilligers geen subsidiabele 
kosten zijn. 

 

 

      
 
 
 
 

Bedrag 
 
€ 1050,- 

 



 

 2 

Ingediend aanvraagformulier 
 

 



 

 3 

 
 



 

 1 

Beoordelingsformulier 

Activiteit leefbaarheidagenda 2016 
 

Wijk: Groenewoud 
 

Activiteit 

 

Wijkfeest 

 

Activiteit 2 

 

 

Omschrijving activiteit 

 

Verspreiden van posters in de wijk, zweefmolen schminken, gratis deelname 

 

 

Besluit 

 

Akkoord. Aangepast bedrag. 

 

 

 

Argumenten 

 

Activiteit past binnen de MSJS. 

 
Aangepast bedrag. In de begroting worden consumptiekosten opgevoerd met een totaal van 
€ 445,-. Consumptiekosten zijn niet subsidiabel. Omdat deze begroting door twee wijkraden 
wordt ingediend wordt dit bedrag over beide verdeeld.  
Aangepast bedrag is aangevraagd bedrag (€ 2.500) minus deze consumptiekosten (€ 222,50) 

 

 

 

      
 
 
 
 

Bedrag 
 
€ 2.277,50 

 



 

 2 

Ingediend aanvraagformulier 
 

 
 



 

 3 

 
 
 



 

 1 

Beoordelingsformulier 

Activiteit leefbaarheidagenda 2016 
 

Wijk: Groenewoud 
 

Activiteit 

 

Buitenbioscoop 

 

Activiteit 3 

 

 

Omschrijving activiteit 

 

Filmavond. Vertonen film op groot scherm. 

 

 

Besluit 

 

Akkoord. Aangepast bedrag. 

 

 

 

Argumenten 

 

Activiteit past binnen de MSJS criteria. 
  
Aangepast bedrag omdat consumptiekosten (popcorn/ranja) geen subsidiabele kosten zijn. 

Deze begroting is ingediend door de wijkraden Biest en Groenewoud. De consumptiekosten van 
€125,- worden daarom gedeeld door 2 en wordt bij iedere wijkraad €62.50 in mindering 
gebracht. 
 

 

      
 
 
 
 

Bedrag 
 
€ 937,50 

 



 

 2 

Ingediend aanvraagformulier 
 

 

 



 

 3 

 
 



 

 1 

Beoordelingsformulier 

Activiteit leefbaarheidagenda 2016 
 

Wijk: Groenewoud 
 

Activiteit 

 

Repair cafe 

 

Activiteit 4 

 

 

Omschrijving activiteit 

 

reparatie/hergebruik goederen 

 

 

Besluit 

 

Akkoord. Aangepast bedrag. 

 

 

 

Argumenten 
 

Activiteit past binnen de MSJS criteria. 

 

Aangepast bedrag omdat kosten voor onderdelen, meetapparatuur terugverdiend kunnen 
worden. Deze activiteit stond vorig jaar ook al op de LBHA. Ruimte is al ingericht.   

 

 

      
 
 
 
 

Bedrag 
 
€ 100,- 
 



 

 2 

Ingediend aanvraagformulier 
 

 
 



 

 3 

 



 

 1 

Beoordelingsformulier 

Activiteit leefbaarheidagenda 2016 
 

Wijk: Groenewoud 
 

Activiteit 

 

Ontmoetingsproject bevorderen zelfredzaamheid 

 

Activiteit 5 

 

 

Omschrijving activiteit 

 

Doelstelling van het project is om eenzaamheid te signaleren in de wijk bij die mensen die bij 
andere instanties nog niet in beeld zijn. Dit willen we initiëren middels een anoniem meldpunt 

eenzaamheid op te zetten, waarna we de adressen die hier aangemeld worden actief 

gaan informeren en waar mogelijk proberen om in contact mee te komen. Met het uiteindelijke 
doel om eenzame mensen en potentieel eenzame mensen te mobiliseren om hun 
zelfredzaamheid te vergroten.  

De kracht van de wijkraden zit hem in de verbinding met de wijk, we willen de verbinding 
vormen tussen de wijk en het bestaande aanbod van activiteiten en projecten om eenzaamheid 
tegen te gaan, zowel preventief als waar al eenzaamheid is. Hierbij willen we ook gebruik 

maken van de bestaande professionele ondersteuning vanuit bijvoorbeeld Formule 1zaam. 

 

 

Besluit 

 

Akkoord. 

 

 

 

Argumenten 
 

Past binnen MSJS. En is een mooie samenwerking tussen drie wijkraden. 
 
De activiteit is vernieuwend, past binnen de beoogde effecten in het sociale domein en 
bijdraagt aan de doelstelling: mensen zijn zelfredzaam en nemen verantwoordelijkheid voor 
elkaar. 
Alle opgevoerde kosten zijn subsidiabel. 
 

 

      
 
 
 
 

Bedrag 
 

€ 1.000 

 



 

 2 

Ingediend aanvraagformulier 

 
 



 

 3 

 



GEMEENTE vtlE E RT

Stichting Wijkraad Keent
Het bestuur
Dries 93
6006 HR WEERT

weert, 22llAÂRT2016

Onderwerp : Subsidieverleningwijkenbudget2016

Geacht bestuur,

U heeft activiteiten ingediend voor de leefbaarheidagenda 2016. Dit met het verzoek om
hiervoor subsidie te verlenen. In deze beschikking leest u ons besluit.

Subsidie
De door u ingediende activiteiten zijn door de Regiegroep MijnStraatJouwStraat (MSJS) op
basis van bestaande en afgesproken MSIS criteria, spelregels en subsidieafspraken
beoordeeld. Wij hebben het advies van de Regiegroep overgenomen.
Wij verlenen u, met betrekking tot bovengenoemde activiteiten, voor het jaar 2016 subsidie
voor een totaalbedrag van maximaal € 980,00.
Welke activiteiten wij (gedeeltelijk) wel of niet hebben gehonoreerd en de motivatie, kunt u
nalezen in de beoordelingsformulieren. Deze formulieren zijn als bijlage toegevoegd bij dit
besluit.
Voor de grondslagen voor het verlenen van deze subsidie verwijzen wij naar de'Algemene
Subsidieverordening Welzijn en evenementen 2073'en de'Deelsubsidieverordening
Welzijn 20t3'.

Verplichtingen
Er zijn een aantal verplichtingen waar u als subsidieontvanger altijd aan dient te voldoen:
. U verricht de activiteit(en) waarvoor de subsidie is verleend;
. U voert de activiteit uit in 2016;
¡ U doet onmiddellijk schriftelijk melding aan het college zodra aannemelijk is dat de

activiteit(en), waarvoor de subsidie is verleend, niet of niet geheel zal (zullen) worden
verricht.

. U informeeft het college van Burgemeester en Wethouders zo spoedig mogelijk:
- over besluiten of procedures die zijn gericht op de beëindiging van de activiteit(en);
- over relevante wijzigingen in de financiële en/of organisatorische verhouding met

derden;
- indien er wijziging van de statuten plaatsvindt voor zover het betreft de vorm van de

rechtspersoon, de persoon van de bestuurder(s) en het doel van de rechtspersoon;
o U bent producent en co-uitvoerder van de vastgestelde leefbaarheidagenda samen met

de partners MSJS;
. U stimuleeft de bewoners om actief mee te werken aan het opstellen en uitvoeren van

de leefbaarheidagenda.

Betaling
Het subsidievoorschot maken wij in één keer over op uw bankrekeningnummer
NL60RABO 0301 1916 38.

Wilhelminasingel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon: 14 0495 of (0495) 57 50 00 - E-mail : gemeente@weert.nl
Website: www.weert.nl - Twitter: www.twitter.com/gemeenteweert

E'WF'



Verantwoording
U dient uiterlijk vóór 1 april 2Ol7 de aanvraag voor de subsidievaststelling in. Bij deze
aanvraag tot vaststelling verantwoordt u zich door het invullen van het daarvoor bestemde
aanvraagformulier met gevraagde bijlagen. Hieruit zal moeten blijken dat de activiteit(en)
waarvoor subsidie is verleend, islzijn verricht en dat er is voldaan aan de, aan de subsidie
verbonden verplichtingen/voorwaarden/eisen. Wij sturen u dit formulier tijdig toe.
Wij kunnen bepalen dat u ook andere, dan de hierboven genoemde gegevens en/of
bescheiden die voor de vaststelling van belang zijn, moeten worden overlegd.

Voor de volledigheid moeten wij er u op wijzen dat de subsidie lager of op nihil kan worden
vastgesteld als niet (volledig) aan de opgelegde verplichtingen wordt voldaan. Betaalde
subsidievoorschotten moeten dan (deels) worden terugbetaald.

Niet eens met het besluit?
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u met een brief een bezwaarschrift sturen
aan het college van burgemeester en wethouders. Het adres is:
Postbus 950
6000 AZ Weert

Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de datum van deze
brief. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.
Schrijf in uw bezwaarschrift in elk geval:
- uw naam, adres, datum en handtekening;
- een omschrijving van het besluit waar het bezwaarschrift tegen gericht is (stuur een

kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift);
- de reden waarom u bezwaar maakt.
Let op: een bezwaarschrift indienen kan alleen met een brief, dus niet digitaal.

Vragen/contact
Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Susanne Köster, afdeling OCSW
Zij istelefonisch bereikbaarvia (0495) 57 52 55 en pere-mail via S.Koster@weert.nl.

Mogelijkheid nog indienen activiteiten voor 2O16
Wíj kunnen ons voorstellen dat ons besluit voor u teleurstellend is. Wij hebben daarom
besloten u de mogelijkheid te bieden om tot 15 september 2016 nog nieuwe activiteiten in
te dienen voor de leefbaarheidagenda 2016. Ook deze activiteiten moeten voldoen aan de
criteria en de doelstellingen van MSJS en in 2016 worden uitgevoerd.

Deze nieuwe activiteiten kunt u per e-mail sturen naar gemeente@weert.nl of per post
aan het college van burgem€estei'en wethouders, t.a.v. Susanne Köster. Het adres is:
Postbus 950
6000 AZ Weert

Tot slot
Ons besluit neemt niet weg dat wij uw inzet als vrijwilliger waarderen. Wij wensen u
succes met de uitvoering van de activiteiten.

Hoogachtend,
Het college burgemeester n de

-..'.'.- .''...,'"',,.''->

M.H.F. Knaapen
gemeentesecretaris

Bijlage(n) Beoordelingsformulie



 

 1 

Beoordelingsformulier 

Activiteit leefbaarheidagenda 2016 
 

Wijk: Keent 
 

Activiteit 

 

Diverse kinderactiviteiten 

 

Activiteit 1 

 

 

Omschrijving activiteit 

 

Nationale buitenspeeldag - St. Maarten – Sinterklaas 

De wijkraad organiseert samen met PUNT welzijn (opbouwwerk en maatschappelijke stagiaires) 

en vrijwilligers, basisschool Het Dal, de Keenter Kids Club en bewoners van Zuyderborgh deze 
activiteiten.  Ouders worden gevraagd mee te helpen. 

 

 

Besluit 

 

Akkoord. Aangepast bedrag. 

 

 

 

Argumenten 
 

Aangepast bedrag omdat consumptiekosten, cadeautjes en presentjes geen subsidiabele 
kosten zijn. 
 
 

 

      
 
 
 
 

Bedrag 

 
€ 980,- 

 



 

 2 

Ingediend aanvraagformulier 
 

 
 



 

 3 

 
 



 

 1 

Beoordelingsformulier 

Activiteit leefbaarheidagenda 2016 
 

Wijk: Keent 
 

Activiteit 

 

Verbroederingsmaaltijd 

 

Activiteit 2 

 

 

Omschrijving activiteit 

 

De wijkraad organiseert samen met PUNT welzijn (opbouwwerk en maatschappelijk stagiaires), 
basisschool Het Dal, vrijwilligers en cliënten van MetGGZ de Verbroederingsmaaltijd. 

 

 

Besluit 

 

Geen besluit nodig. 

 

 

 

Argumenten 
 

De wijkraad Keent heeft naar aanleiding van de bijeenkomst met de Regiegroep en de WDR op 
29 februari 2016, deze activiteit per mail van 4 maart ingetrokken en een nieuwe aanvraag 

ingediend. Deze nieuwe aanvraag wordt in deze eerste ronde niet meegenomen. Dit is bekend 
bij de wijkraad. 

 
 

 

      
 
 

Bedrag 
 
n.v.t. 

 



 

 1 

Beoordelingsformulier 

Activiteit leefbaarheidagenda 2016 
 

Wijk: Keent 
 

Activiteit 

 

Aanleg soccerveld op voormalig Dalschool-terrein 

 

Activiteit 3 

 

 

Omschrijving activiteit 

 

Dit soccerveld is uniek doordat er op een hoogwaardig veld kan worden gevoetbald. Door dit 
soccerveld zullen meer mensen in de wijk worden aangespoord om actief bezig te zijn 

Voor deze activiteit is voor 2015 reeds een bedrag beschikbaar gesteld van € 3500.-. Omdat de 
totale kosten zeer hoog zijn (ca. € 60.000.-)vragen wij voor 2016 nogmaals € 3500.-. 

Wonen Limburg heeft zich in principe bereid verklaard ook een bijdrage te leveren. Daarnaast 
gaan we  andere bedrijven, instellingen en fondsen benaderen om de benodigde middelen te 
verkrijgen. 

 

 

Besluit 

 

Geen beoordeling nodig.  

 

 

 

Argumenten 
 

Ingetrokken door wijkraad na coordinatieoverleg. Er wordt eerst een plan gemaakt. 
 

 

 

      
 
 

 
 

Bedrag 

 

Niet van toepassing. 

 



 

 2 

Ingediend aanvraagformulier 
 

 



 

 3 

 
 
 



 

 1 

Beoordelingsformulier 

Activiteit leefbaarheidagenda 2016 
 

Wijk: Keent 
 

Activiteit 

 

Rommelroute in combinatie met Wijkfeest 

 

Activiteit 4 

 

 

Omschrijving activiteit 

 

De Rommelroute en het wijkfeest bieden een breed multicultureel aanbod van activiteiten voor 
alle leeftijden, met o.a. optredens van lokale verenigingen, sport en spel, het geheel wordt 

muzikaal omlijst. 

 

 

Besluit 

 

Geen besluit nodig. 

 

 

 

Argumenten 
 

De wijkraad heeft naar aanleiding van de bijeenkomst met de Regiegroep en de WDR op 29 

februari 2016, deze activiteit per mail van 4 maart 2016 ingetrokken en een nieuwe aanvraag 
ingediend. Deze nieuwe aanvraag wordt in deze eerste ronde niet meegenomen. Dit is bekend 
bij de wijkraad. 
 
 
 

 

      
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

Bedrag 
 

n.v.t. 

 



GEMEENTE vtlE E RT

Dorpsbelangen Laar
Het bestuur
Heugterbroekdijk 4 A
6003 RB WEERT

weert, 22ilAÂnT2010

Onderwerp : Subsidieverleningwijkenbudget2016

Geacht bestuur,

U heeft activiteiten ingediend voor de leefbaarheidagenda 2016. Dit met het verzoek om
hiervoor subsidie te verlenen. In deze beschikking leest u ons besluit.

Subsidie
De door u ingediende activiteiten zijn door de Regiegroep MijnStraaUouwStraat (MSJS) op
basis van bestaande en afgesproken MSJS criteria, spelregels en subsidieafspraken
beoordeeld. Wij hebben het advies van de Regiegroep overgenomen.
Wij verlenen u, met betrekking tot bovengenoemde activiteiten, voor het jaar 2016 subsidie
voor een totaalbedrag van maximaal€ 2.350,00.
Welke activiteiten wij (gedeeltelijk) wel of niet hebben gehonoreerd en de motivatie, kunt u
nalezen in de beoordelingsformulieren. Deze formulieren zijn als bijlage toegevoegd bij dit
besluit.
Voor de grondslagen voor het verlenen van deze subsidie verwijzen wij naar de'Algemene
Subsidieverordening Welzijn en evenementen 2073'en de'Deelsubsidieverordening
Welzijn 2OL3'.

Verplichtingen
Er zijn een aantal verplichtingen waar u als subsidieontvanger altijd aan dient te voldoen:
. U verricht de activiteit(en) waarvoor de subsidie is verleend;
. U voeft de activiteit uit in 2016;
¡ U doet onmiddellijk schriftelijk melding aan het college zodra aannemelijk is dat de

activiteit(en), waarvoor de subsidie is verleend, niet of niet geheel zal (zullen) worden
verricht.

r U informeert het college van Burgemeester en Wethouders zo spoedig mogelijk:
- over besluiten of procedures die zijn gericht op de beëindiging van de activiteit(en);
- over relevante wijzigingen in de financiële enlof organisatorische verhouding met

derden;
- indien er wijziging van de statuten plaatsvindt voor zover het betreft de vorm van de

rechtspersoon, de persoon van de bestuurder(s) en het doel van de rechtspersoon;
o U bent producent en co-uitvoerder van de vastgestelde leefbaarheidagenda samen met

de partners MSJS;
. U stimuleert de bewoners om actief mee te werken aan het opstellen en uitvoeren van

de leefbaarheidagenda.

Betaling
Het subsidievoorschot maken wij in één keer over op uw bankrekeningnummer
NL78 RABO 0176 968 555.

Wilhelminasingel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon: 14 0495 of (0a95) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl
Website: www.weert.nl - Twitter: www.twitter.com/gemeenteweeft



Verantwoordlng
U dient uiterlijk vóór 1 april 2Ot7 de aanvraag voor de subsidievaststelling in. Bij deze
aanvraag tot vaststelling verantwoordt u zich door het invullen van het daarvoor bestemde
aanvraagformulier met gevraagde bijlagen. Hieruit zal moeten blijken dat de activiteit(en)
waarvoor subsidie is verleend, is/zijn verricht en dat er is voldaan aan de, aan de subsidie
verbonden verplichtingen/voonruaarden/eisen. Wij sturen u dit formulier tijdig toe.
Wij kunnen bepalen dat u ook andere, dan de hierboven genoemde gegevens en/of
bescheiden die voor de vaststelling van belang zijn, moeten worden overlegd.

Voor de volledigheid moeten wij er u op wijzen dat de subsidie lager of op nihil kan worden
vastgesteld als niet (volledig) aan de opgelegde verplichtingen wordt voldaan. Betaalde
subsidievoorschotten moeten dan (deels) worden terugbetaald.

Niet eens met het besluit?
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u met een brief een bezwaarschrift sturen
aan het college van burgemeester en wethouders. Het adres is:
Postbus 950
6000 AZ Weert

Torgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de datum van deze
brief. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.
Schrijf in uw bezwaarschrift in elk geval:
- uw naam, adres, datum en handtekening;
- een omschrijving van het besluit waar het bezwaarschrift tegen gericht is (stuur een

kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift);
- de reden waarom u bezwaar maakt.
Let op: een bezwaarschrift indienen kan alleen met een brief, dus niet digitaal.

Vragen/contact
Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Susanne Köster, afdeling OCSW.
Zij is telefonisch bereikbaar via (0495) 57 52 55 en per e-mail via S.Koster@weert.nl.

Mogelijkheid nog indienen activiteiten voor 2O16
Wij kunnen ons voorstellen dat ons besluit voor u teleurstellend is. Wij hebben daarom
besloten u de mogelijkheid te bieden om tot 15 september 2016 nog nieuwe activiteiten in
te dienen voorde leefbaarheidagenda 2016. Ookdeze activiteiten moeten voldoen aan de
criteria en de doelstellingen van MSIS en in 2016 worden uitgevoerd.

Deze nieuwe activiteiten kunt u per e-mail sturen naar gemeente@weert.nl of per post
ran hal ¡nllana rrrn Þrr rrnamaacfar an rrrallrar ráarc I r rr Cr ¡crnna Vì\cla¿ Llal. r¡lracL, J, L.u. rr ¡g r\VåLgl . ¡ ¡SU gU¡ g¡ lSl

Postbus 950
6000 AZ Weert

Tot slot
Ons besluit neemt niet weg dat wij uw inzet als vrijwilliger waarderen. Wij wensen u
succes met de uitvoering van de activiteiten.

Hoogachtend,
Het college van burgemeester e

'ì:Þ

-.,..".r..'::-!'-.

.¡"''::*"" 
'"" -

H.F pen
gemeentesecretaris

M.M

Bijlage(n) Beoordel i ngsform u lieren



 

 1 

Beoordelingsformulier 

Activiteit leefbaarheidagenda 2016 
 

Wijk: Laar 
 

Activiteit 

 

Dorpontmoetingsdag 

 

Activiteit 1 

 

 

Omschrijving activiteit 

 

Het dorpsgevoel en naoberschap kunnen we onder andere in stand houden door het jaarlijks 
organiseren van een ontmoetingsdag voor het hele dorp. 

Ook in 2016 zal een gezellige, sportieve en/of leerzame activiteit op een nader te bepalen 
locatie in het dorp gehouden worden. In 2016 wordt de nadruk gelegd op de leefbaarheid voor 
ouderen in het dorp. 

 

 

Besluit 

 

Akkoord. Aangepast bedrag. 

 

 

 

Argumenten 

 

Activiteit past binnen de MSJS. 
 
Aangepast bedrag omdat de opgevoerde begrotingsposten bierwagen en inkopen frisdrank 
(€ 1.000,-) en inkopen etenswaren (€ 350,-) geen subsidiabele kosten zijn. Van de bezoekers 
kan een bijdrage worden gevraagd in de kosten. 

 

 

      
 
 

 
 

Bedrag 
 
€ 1.650,- 

 



 

 2 

Ingediend aanvraagformulier 
 

 



 

 3 

 
 
 



 

 1 

Beoordelingsformulier 

Activiteit leefbaarheidagenda 2016 
 

Wijk: Laar 
 

Activiteit 

 

Buitenspeeldag 2016 

 

Activiteit 2 

 

 

Omschrijving activiteit 

 

De buitenspeeldag is een sportieve/ actieve middag op een openbare straat (die afgesloten 
wordt) voor de kinderen van Laar en kinderen die op Laar op school zitten. 

Het unieke aan deze activiteit is dat deze georganiseerd wordt door vrijwilligers (met 
begeleiding van Punt Welzijn) voor de kinderen van Laar. 

 

 

Besluit 

 

Akkoord. Aangepast bedrag. 

 

 

 

Argumenten 
 

Past binnen MSJS. 
Aangepast bedrag omdat consumptiekosten geen subsidiabele kosten zijn. 
 
 

 

      
 
 
 
 

Bedrag 

 
€ 700,- 

 



 

 2 

Ingediend aanvraagformulier 
 

 

 



 

 3 

 
 
 



 

 1 

Beoordelingsformulier 

Activiteit leefbaarheidagenda 2016 
 

Wijk: Laar 
 

Activiteit 

 

Komportalen 

 

Activiteit 3 

 

 

Omschrijving activiteit 

 

Het plaatsen van 4 komportalen, die voorzien zullen worden van het logo en de skyline van 
Laar. 

 

 

Besluit 

 

Niet akkoord. 

 

 

 

Argumenten 
Geen MSJS activiteit.  
Het beoogd resultaat van de dorpsraad is een zichtbare identiteit en herkenbaarheid als men 

het dorp binnenkomt. Past niet binnen de criteria schoon, heel veilig en ontmoeten. 
 
Historie 
In het verleden zijn voor deze activiteit wel MSJS gelden beschikbaar gesteld. In 2012 is een 
bedrag van €1500 aangevraagd en toegekend voor het plaatsen van 3 komportalen. En ook in 
2013 is een bedrag van €1500 aangevraagd en toegekend voor 3 extra komportalen. Tevens is 

een bedrag van €750 uitgekeerd voor de belettering van de borden. 
 
In augustus 2015 zijn drie komportalen geplaatst door de gemeente. Het grootste deel 
(€ 2.398,70) is betaald door de gemeente, het overige bedrag van €1815 is door de dorpsraad 
bijgedragen. 
€ 2.000,- voor 4 komportalen zou te weinig zijn, gezien bovenstaand gegeven. Dat zou 
betekenen dat de Gemeente Weert mogelijk weer wordt gevraagd bij te dragen aan de overige 

kosten.  

 
Advies verkeerskundig adviseur 
Op dit moment zijn geen financiële middelen beschikbaar om de komportalen te financieren. 
Voor 2016 is prioriteit gegeven aan projecten als de St. Jozefslaan en De Burcht op Boshoven. 
Vanwege financiële redenen is het advies vanuit verkeer dus negatief voor het plaatsen van 
twee komportalen op de Laarderweg en Boeketweg. Eerder is door deze afdeling ook al 

negatief geadviseerd voor het plaatsen van twee portalen op de Heugterbroekdijk. 
De reden hiervoor is dat deze weg een lagere verkeersintensiteit heeft en een minder 
belangrijke route naar de kern van Laar is. 

Bedrag 

 

€ 0,- 

 



 

 2 

Daarnaast zijn er ook geen financiële middelen vanuit de Gemeente Weert beschikbaar voor 
onderhoud en beheer van deze borden. 
 
Bezuiniging Openbaar groen 
Tot slot heeft het plaatsen van deze borden effect op onderhoud openbaar groen. Ze vormen 
een extra obstakel bij maaiwerkzaamheden en er zal meer handmatig werk aan te pas komen 

en daarmee extra kosten. In het kader van kiezen met visie moet er € 400.000,- bezuinigd 
worden op de onderhoud van openbaar groen.  
 

 

      
 
 
 
 



 

 3 

Ingediend aanvraagformulier 
 

 



 

 4 

 
 

 
 



 

 1 

Beoordelingsformulier 

Activiteit leefbaarheidagenda 2016 
 

Wijk: Laar 
 

Activiteit 

 

Oppimpen fietsenstalling school 

 

Activiteit 4 

 

 

Omschrijving activiteit 

 

Het oppimpen van de fietsenstalling bij de basisschool. Gedacht wordt om de kinderen van de 
school een ontwerp te laten maken met hieraan bijvoorbeeld een wedstrijdje gekoppeld. 

Eventueel wordt een skyline van een paar herkenbare gebouwen van Laar verwerkt in de 
achtergrond, maar wel gericht op kinderen (en in overleg met de schoolleiding). 

 

 

Besluit 

 

Niet akkoord. 

 

 

 

Argumenten 
 

Ander budget. De gemeente heeft 1,2 miljoen beschikbaar gesteld voor de bouw van deze 
nieuwe school. Hierin is ook geld opgenomen voor de herinrichting van het schoolterrein na de 
nieuwbouw. 
 
 

 

      
 
 
 
 

Bedrag 

 
€ 0,- 

 



 

 2 

Ingediend aanvraagformulier 
 

 

 



 

 3 

 
 

 
 



 

 1 

Beoordelingsformulier 

Activiteit leefbaarheidagenda 2016 
 

Wijk: Laar 
 

Activiteit 

 

Opening speelterrein 

 

Activiteit 5 

 

 

Omschrijving activiteit 

 

Openingsactiviteit zodra het nieuwe speelterrein in gebruik kan worden genomen. 

 

 

Besluit 

 

Niet akkoord. 

 

 

 

Argumenten 

 
Ander budget. De inrichting van dit zogenoemde 'groenactiviteitenterrein' wordt gerealiseerd 
door de gemeente Weert. De opening na de herinrichting wordt op kosten van de gemeente 
Weert verzorgd. Een en ander loopt via deze afdelingen. De Dorpsraad moet dit met deze 

afdelingen bespreken. 
 

 

      
 
 
 
 

Bedrag 
 
€ 0,- 

 



 

 2 

Ingediend aanvraagformulier 

 



 

 3 

 
 

 
 



 

 1 

Beoordelingsformulier 

Activiteit leefbaarheidagenda 2016 
 

Wijk: Laar 
 

Activiteit 

 

Inrichten van groenstroken 

 

Activiteit 6 

 

 

Omschrijving activiteit 

 

Inrichten groenstroken in de omgeving van de school. 

 

 

Besluit 

 

Niet akkoord. 

 

 

 

Argumenten 

 
Hier is een ander budget voor. Dit is een taak van de gemeente. 
 

 

      
 
 
 
 

Bedrag 
 
€ 0,- 

 



 

 2 

Ingediend aanvraagformulier 
 

 
 



GEMEENTE vtlEERT

Stichting Wijkraad Leuken
Het bestuur
Middelstestraat 157
6004 BJ WEERT

Weert, 2 2 ilÂAnt 2016

Onderwerp : Subsidieverleningwijkenbudget20l6

Geacht bestuur,

U heeft activiteiten ingediend voor de leefbaarheidagenda 2016. Dit met het verzoek om
hieruoor subsidie te verlenen. In deze beschikking leest u ons besluit.

Subsidie
De door u ingediende activiteiten zijn door de Regiegroep MijnStraatJouwStraat (MSJS) op
basis van bestaande en afgesproken MSJS criteria, spelregels en subsidieafspraken
beoordeeld. Wij hebben het advies van de Regiegroep overgenomen.
Wij verlenen u, met betrekking tot bovengenoemde activiteiten, voor het jaar 2016 subsidie
voor een totaalbedrag van maximaal € 4.000,00.
Welke activiteiten wij (gedeeltelijk) wel of niet hebben gehonoreerd en de motivatie, kunt u
nalezen in de beoordelingsformulieren. Deze formulieren zijn als bijlage toegevoegd bij dit
besluit.
Voor de grondslagen voor het verlenen van deze subsidie verwijzen wij naar de'Algemene
Subsidieverordening Welzijn en evenementen 2073'en de'Deelsubsidieverordening
Welzijn 2013'.

Verplichtingen
Er zijn een aantal verplichtingen waar u als subsidieontvanger altijd aan dient te voldoen:
. U verricht de activiteit(en) waarvoor de subsidie is verleend;
o U voert de activiteit uit in 2016;
¡ U doet onmiddellijk schriftelijk melding aan het college zodra aannemelijk is dat de

activiteit(en), waarvoor de subsidie is verleend, niet of niet geheel zal (zullen) worden
verricht.

o U informeert het college van Burgemeester en Wethouders zo spoedig mogelijk:
- over besluiten of procedures die zijn gericht op de beëindiging van de activiteit(en);
- over relevante wijzigingen in de financiële en/of organisatorische verhouding met

derden;
- indien er wijziging van de statuten plaatsvindt voor zover het betreft de vorm van de

rechtspersoon, de persoon van de bestuurder(s) en het doel van de rechtspersoon;
. U bent producent en co-uitvoerder van de vastgestelde leefbaarheidagenda samen met

de partners MSJS;
. U stimuleert de bewoners om actief mee te werken aan het opstellen en uitvoeren van

de leefbaarheidagenda.

Betaling
Het subsidievoorschot maken wij in één keer over op uw bankrekeningnummer
NL05 RABO OL7 69 74 040.

Wilhelminasingel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon: 14 0495 of (0495) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl
Website: www.weert.nl - Twitter: www.twitter.com/gemeenteweert



Verantwoordlng
U dient uiterlijk vóór 1 april2OtT de aanvraag voor de subsidievaststelling in. Bij deze
aanvraag tot vaststelling verantwoordt u zich door het invullen van het daarvoor bestemde
aanvraagformulier met gevraagde bijlagen. Hieruit zal moeten blijken dat de activiteit(en)
waarvoor subsidie is verleend, is/zijn verricht en dat er is voldaan aan de, aan de subsidie
verbonden verplichtingen/voorwaarden/eisen. Wij sturen u dit formulier tijdig toe.
Wij kunnen bepalen dat u ook andere, dan de hierboven genoemde gegevens en/of
bescheiden die voor de vaststelling van belang zijn, moeten worden overlegd.

Voor de volledigheid moeten wij er u op wijzen dat de subsidie lager of op nihil kan worden
vastgesteld als niet (volledig) aan de opgelegde verplichtingen wordt voldaan. Betaalde
subsidievoorschotten moeten dan (deels) worden terugbetaald.

Niet eens met het besluit?
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u met een brief een bezwaarschrift sturen
aan het college van burgemeester en wethouders. Het adres is:
Postbus 950
6000 AZ Weert

Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de datum van deze
brief. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.
Schrijf in uw bezwaarschrift in elk geval:
- uw naam, adres, datum en handtekening;
- een omschrijving van het besluit waar het bezwaarschrift tegen gericht is (stuur een

kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift);
- de reden waarom u bezwaar maakt.
Let op: een bezwaarschrift indienen kan alleen met een brief, dus niet digitaal.

Vragen/contact
Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Susanne Köster, afdeling OCSW
Z,rJ rs telefonisch bereikbaar via (0495) 57 52 55 en per e-mail via S.Koster@weert.nl.

Mogelijkheid nog indienen activiteiten voor 2016
Wij kunnen ons voorstellen dat ons besluit voor u teleurstellend is. Wij hebben daarom
besloten u de mogelijkheid te bieden om tot 15 september 2016 nog nieuwe activ¡teiten in
te dienen voor de leefbaarheidagenda 2016. Ook deze activiteiten moeten voldoen aan de
criteria en de doelstellingen van MSJS en in 2016 worden uitgevoerd.

Deze nieuwe activiteiten kunt u per e-mail sturen naar gemeente@weeft.nl of per post
aan hct collcge van burgcrnccster cn wcthoudcrs, t.a.v. Susannc Köstcr. Hct adrcs is:
Postbus 950
6000 AZ Weert

Tot slot
Ons besluit neemt niet weg dat wij uw inzet als vrijwilliger waarderen. Wij wensen u
succes met de uitvoering van de activiteiten.

Hoogachtend,
Het college van burgem fS,e

M.H.F pen
gemeentesecretaris

Heijmans

Bijlage(n) Beoordelingsformulieren



 

 1 

Beoordelingsformulier 

Activiteit leefbaarheidagenda 2016 
 

Wijk: Leuken 
 

Activiteit 

 

Kerstmarkt 

 

Activiteit 1 

 

 

Omschrijving activiteit 

 

De netwerkpartners (excl. wijkraden Groenewoud en Biest) uit het afstemmingsoverleg Biest, 
Groenewoud, Leuken hebben een gezamenlijke de ambitie om een grote kerstmarkt te 

organiseren in de week of weekend voor kerst 2016. Indien MSJS de wijkaanvragen honoreert 
gaan partijen gezamenlijk aan de slag met het realiseren van dit project. 

 

 

Besluit 

 

Akkoord.  

 

 

 

Argumenten 
 

Past binnen MSJS. 
 
 

 

      
 
 
 
 

Bedrag 

 
€ 1.750,- 

 



 

 2 

Ingediend aanvraagformulier 
 

 



 

 3 

 
 
 



 

 1 

Beoordelingsformulier 

Activiteit leefbaarheidagenda 2016 
 

Wijk: Leuken 
 

Activiteit 

 

Ontmoetingsproject bevorderen zelfredzaamheid en 
tegengaan vereenzaming van wijkbewoners 

 

Activiteit 2 

 

 

Omschrijving activiteit 

 

Doelstelling van het project is om eenzaamheid te signaleren in de wijk bij die mensen die bij 

andere instanties nog niet in beeld zijn. Dit willen we initiëren middels een anoniem meldpunt 
eenzaamheid op te zetten, waarna we de adressen die hier aangemeld worden actief 

gaan informeren en waar mogelijk proberen om in contact mee te komen. Met het uiteindelijke 
doel om eenzame mensen en potentieel eenzame mensen te mobiliseren om hun 
zelfredzaamheid te vergroten.  

De kracht van de wijkraden zit hem in de verbinding met de wijk, we willen de verbinding 
vormen tussen de wijk en het bestaande aanbod van activiteiten en projecten om eenzaamheid 

tegen te gaan, zowel preventief als waar al eenzaamheid is. Hierbij willen we ook gebruik 
maken van de bestaande professionele ondersteuning vanuit bijvoorbeeld Formule 1zaam. 

 

 

Besluit 

 

Akkoord. 

 

 

 

Argumenten 

 
Past binnen MSJS. En is een mooie samenwerking tussen drie wijkraden. 
 
De activiteit is vernieuwend, past binnen de beoogde effecten in het sociale domein en 
bijdraagt aan de doelstelling: mensen zijn zelfredzaam en nemen verantwoordelijkheid voor 
elkaar. 
Alle opgevoerde kosten zijn subsidiabel. 

 

 

      
 
 

 
 

Bedrag 

 
€ 1.250 

 



 

 2 

Ingediend aanvraagformulier 

 
 

 



 

 3 

 

 
 
 



 

 1 

Beoordelingsformulier 

Activiteit leefbaarheidagenda 2016 
 

Wijk: Leuken 
 

Activiteit 

 

Besturen ontmoetingsdag 

 

Activiteit 3 

 

 

Omschrijving activiteit 

 

Organisatie van een activiteit om besturen van verenigingen met elkaar in contact te brengen 
en zo de onderlinge verhoudingen te intensiveren en gebruik te maken van elkaars expertise. 

 

 

Besluit 

 

Akkoord. Aangepast bedrag. 

 

 

 

Argumenten 

 
Idee is goed en past binnen MSJS. 
 

Aangepast bedrag omdat consumpties voor bestuursleden (€ 500,-) geen subsidiabele kosten 
zijn. Hiervoor kan uit een ander budget worden geput. De wijkraad ontvangt jaarlijks €1.500 
voor bestuurskosten.  
 

 

      
 
 
 
 

Bedrag 
 
€ 750,- 

 



 

 2 

Ingediend aanvraagformulier 

 
 



 

 3 

 
 

 
 



 

 1 

Beoordelingsformulier 

Activiteit leefbaarheidagenda 2016 
 

Wijk: Leuken 
 

Activiteit 

 

Skatebaan 

 

Activiteit 4 

 

 

Omschrijving activiteit 

 

Aanpassing van de routing van de huidige skate elementen en het aanpassen/renoveren van de 
halfpipe zodat deze weer veilig gebruikt kan worden. 

 

 

Besluit 

 

Geen beoordeling nodig. 

 

 

 

Argumenten 
 
Voor indiening was hierover al overleg met de voorzitter van de wijkraad. En er was vanuit de 

gemeente Weert al een oplossing aangeboden. Echter dit was niet bekend bij de overige leden 
van de wijkraad. De wijkraad heeft de activiteit van de agenda afgehaald. 
 

 

      
 
 
 
 

Bedrag 

 

Niet van toepassing. 

 



 

 2 

Ingediend aanvraagformulier 
 

 



 

 3 

 

 

 
 



 

 1 

Beoordelingsformulier 

Activiteit leefbaarheidagenda 2016 
 

Wijk: Leuken 
 

Activiteit 

 

Buurtpreventie Leuken 

 

Activiteit 5 

 

 

Omschrijving activiteit 

 

Aansluitend op de lancering van onze WhatsApp buurtpreventie groepen willen we veiligheid bij 
wijkbewoners onder de aandacht brengen. Dit willen we doen door de organisatie van 

informatieavonden, het uitbouwen van ons WhatsApp preventie netwerk en in het najaar ‘een 
donkere dagen offensief’. Tevens zal onderzocht worden of het opzetten van een buurtwacht 
levensvatbaar is. 

 

 

Besluit 

 

Geen beoordeling nodig. 

 

 

 

Argumenten 

 
Alle activiteiten die te maken hebben met WhatsApp groepen worden van de MSJS agenda 
gehaald. Hiervoor is een ander budget beschikbaar. Hierover kan contact worden opgenomen 
met collega Gerard Lenders, veiligheidscoördinator gemeente Weert. Alle kosten verbonden 
aan de WhatsApp groepen voor 2015/2016 kunnen bij hem ingediend worden. Er is hiervoor 
een budget ‘Woninginbraken’ beschikbaar.  

 
Wel moet er de opmerking bij geplaatst worden dat alle communicatiekosten hiervoor voor 
rekening van de WDR zijn. Zij hebben hiervoor het communicatiebudget.  
 

 

      
 
 
 
 

Bedrag 
 
Niet van toepassing. 

 



 

 2 

Ingediend aanvraagformulier 
 

 



 

 3 

 

 



 

 1 

Beoordelingsformulier 

Activiteit leefbaarheidagenda 2016 
 

Wijk: Leuken 
 

Activiteit 

 

Multifunctionele klim- en sleeberg 

 

Activiteit 6 

 

 

Omschrijving activiteit 

 

De wijkraad heeft al vaker de wens te horen gekregen voor een multifunctionele klim- en 
sleeberg. De exacte locatie voor de klimberg is nog niet bekend en zal nader worden bepaald. 

Mogelijk dat een deel van het voormalige sporthalgebied hiervoor kan worden gebruikt. 

 

 

Besluit 

 

Geen beoordeling nodig. 

 

 

 

Argumenten 
 
Na het coordinatieoverleg is in overleg met WDR en de desbetreffende ambtenaren van de 

gemeente Weert (afdeling OG) gesproken over het realiseren van speelvoorzieningen. Er zijn 
gezamenlijke afspraken gemaakt. Alle activiteiten m.b.t. speeltoestellen kunnen van de MSJS 
agenda af. 
 

 

      
 
 
 
 

Bedrag 
 

Niet van toepassing. 

 



 

 2 

Ingediend aanvraagformulier 
 

 



 

 3 

 

 
 
 



 

 1 

Beoordelingsformulier 

Activiteit leefbaarheidagenda 2016 
 

Wijk: Leuken 
 

Activiteit 

 

Biodiversiteitsproject voormalig sporthalgebied 

 

Activiteit 7 

 

 

Omschrijving activiteit 

 

Voor het project willen we een advies vragen aan een deskundige op dit gebied die samen met 
bewoners een beplantingsplan maakt. Vervolgens willen we met behulp van bewoners de 

beplanting e.d. aanplanten en informatiebordjes plaatsen. Mogelijk dat we hierin ook de 
plaatsing van insectenhotels e.d. kunnen meenemen. 

 

 

Besluit 

 

Akkoord. Aangepast bedrag. 

 

 

 

Argumenten 
 

Idee is goed. Eerst een opstartsubsidie ter onderzoek. Eerst advies afwachten. De hiervoor 
opgevoerde kosten van € 250,- worden toegekend. Daarna een inventarisatie maken van de 
verdere kosten en opnieuw ter beoordeling indienen. 
 

 

      
 
 
 
 

Bedrag 

 
€ 250,- 

 



 

 2 

Ingediend aanvraagformulier 

 



 

 3 

 

 
 
 



GEMEENTE vtlE E RT

Stichting Wijkraad Moesel
Het bestuur
Blekerstraat 115
6006 NV WEERT

weert, 22ilûAnT2016

Onderwerp : Subsidieverleningwijkenbudget20l6

Geacht bestuur,

U heeft activiteiten ingediend voor de leefbaarheidagenda 2016. Dit met het verzoek om
hiervoor subsidie te verlenen. In deze beschikking leest u ons besluit.

Subsidie
De door u ingediende activiteiten zijn door de Regiegroep MijnStraatJouwStraat (MSIS) op
basis van bestaande en afgesproken MSJS criteria, spelregels en subsidieafspraken
beoordeeld. Wij hebben het advies van de Regiegroep overgenomen.
Wij verlenen u, met betrekking tot bovengenoemde activiteiten, voor het jaar 2016 subsidie
voor een totaalbedrag van maximaal € 820,00.
Welke activiteiten wij (gedeeltelijk) wel of niet hebben gehonoreerd en de motivatie, kunt u
nalezen in de beoordelingsformulieren. Deze formulieren zijn als bijlage toegevoegd bij dit
besluit.
Voor de grondslagen voor het verlenen van deze subsidie verwijzen wij naar de'Algemene
Subsidieverordening Welzijn en evenementen 2073'en de'Deelsubsidieverordening
Welzijn 2013'.

Verplichtingen
Er zijn een aantal verplichtingen waar u als subsidieontvanger altijd aan dient te voldoen:
o U verricht de activiteit(en) waarvoor de subsidie is verleend'
. U voert de activiteit uit in 2016;
o U doet onmiddellijk schriftelijk melding aan het college zodra aannemelijk is dat de

activiteit(en), waarvoor de subsidie is verleend, niet of niet geheel zal (zullen) worden
verricht.

. U informeeft het college van Burgemeester en Wethouders zo spoedig mogelijk:
- over besluiten of procedures die zijn gericht op de beëindiging van de activiteit(en);
- over relevante wijzigingen in de financiële enlof organisatorische verhouding met

derden;
- indien er wijziging van de statuten plaatsvindt voor zover het betreft de vorm van de

rechtspersoon, de persoon van de bestuurder(s) en het doel van de rechtspersoon;
¡ U bent producent en co-uitvoerder van de vastgestelde leefbaarheidagenda samen met

de partners MSJS;
. U stimulee¡t de bewoners om actief mee te werken aan het opstellen en uitvoeren van

de leefbaarheidagenda.

Betaling
Het subsidievoorschot maken wij in één keer over op uw bankrekeningnummer
NL54 INGB 0008 44 53 23.

Wilhelminasingel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 Az Weert

Telefoon: 14 0495 of (0a95) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl
Website: www.weert.nl - Twitter: www.twitter.com/gemeenteweert



Verantwoording
U dient uiterlijk vóór 1 april2OtT de aanvraag voor de subsidievaststelling in. Bij deze
aanvraag tot vaststelling verantwoordt u zich door het invullen van het daarvoor bestemde
aanvraagformulier met gevraagde bijlagen. Hieruit zal moeten blijken dat de activiteit(en)
waarvoor subsidie is verleend, is/zijn verricht en dat er is voldaan aan de, aan de subsidie
verbonden verplichtingen/voorwaarden/eisen. Wij sturen u dit formulier tijdig toe.
Wij kunnen bepalen dat u ook andere, dan de hierboven genoemde gegevens en/of
bescheiden die voor de vaststelling van belang zijn, moeten worden overlegd.

Voor de volledigheid moeten wij er u op wijzen dat de subsidie lager of op nihil kan worden
vastgesteld als niet (volledig) aan de opgelegde verplichtingen wordt voldaan. Betaalde
subsidievoorschotten moeten dan (deels) worden terugbetaald.

Niet eens met het besluit?
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u met een brief een bezwaarschrift sturen
aan het college van burgemeester en wethouders. Het adres is: t: t

Postbus 950 '
6000 AZ Weert

Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de datum van deze
brief. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.
Schrijf in uw bezwaarschrift in elk geval:
- uw naam, adres, datum en handtekening;
- een omschrijving van het besluit waar het bezwaarschrift tegen gericht is (stuur een

kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift);
- de reden waarom u bezwaar maakt.
Let op: een bezwaarschrift indienen kan alleen met een brief, dus niet digitaal.

Vragen/contact
Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Susanne Köster, afdeling OCSW.
Zij is telefonisch bereikbaar via (0495) 57 52 55 en per e-mail via S.Koster@weert.nl.

Mogelijkheid nog indienen activiteiten voor 2O16
Wij kunnen ons voorstellen dat ons besluit voor u teleurstellend is. Wij hebben daarom
besloten u de mogelijkheid te bieden om tot 15 september 2016 nog nieuwe activiteiten in
te dienen voor de leefbaarheidagenda 2016. Ook deze activiteiten moeten voldoen aan de
criteria en de doelstellingen van MSIS en in 2016 worden uitgevoerd.

Deze nieuwe activiteiten kunt u per e-mail sturen naar gemeente@weert.nl of per post
aan het college van burgemeester en wethouders, t.a,v. Susanne Köster. Het adres is:
Postbus 950
6000 AZ Weert

Tot slot
Ons besluit neemt niet weg dat wij uw inzet als vrijwilliger waarderen. Wij wensen u
succes met de uitvoering van de activiteiten.

Hoogachtend,
Het college van bu r9

M.H.F. K apen
gemeentesecretaris

M mans

Bijlage(n) Beoordelingsformulie



 

 1 

Beoordelingsformulier 

Activiteit leefbaarheidagenda 2016 
 

Wijk: Moesel 
 

Activiteit 

 

Herhalingscursus Reanimatie/AED 

 

Activiteit 1 

 

 

Omschrijving activiteit 

 

Door vrijwilligers goed op te leiden. 

 

 

Besluit 

 

Akkoord. Aangepast bedrag. 

 

 

 

Argumenten 

 
Past binnen MSJS. 
Aangepast bedrag omdat consumptiekosten geen subsidiabele kosten zijn. 
 

 

      
 
 
 
 

Bedrag 
 
€ 420,- 

 



 

 2 

Ingediend aanvraagformulier 

 
 



 

 1 

Beoordelingsformulier 

Activiteit leefbaarheidagenda 2016 
 

Wijk: Moesel 
 

Activiteit 

 

Buitenspeeldag, woensdag 8 juni 2016 

 

Activiteit 2 

 

 

Omschrijving activiteit 

 

De wijkraad organiseert samen met vrijwilligers de Buitenspeeldag. 

 

 

Besluit 

 

Geen besluit nodig. 

 

 

 

Argumenten 

 

De wijkraad heeft naar aanleiding van de bijeenkomst met de Regiegroep en de WDR op 29 
februari 2016, deze activiteit per mail van 6 maart 2016 ingetrokken en een nieuwe aanvraag 
ingediend. Deze nieuwe aanvraag wordt in deze eerste ronde niet meegenomen. Dit is bekend 

bij de wijkraad. 
 

 

      
 
 

 
 

Bedrag 
 
n.v.t. 

 



 

 1 

Beoordelingsformulier 

Activiteit leefbaarheidagenda 2016 
 

Wijk: Moesel 
 

Activiteit 

 

Sporttoestellen voor senioren plaatsen op grasveld aan de 
J.W. Frisolaan. 

 

Activiteit 3 

 

 

Omschrijving activiteit 

 

Het plaatsen van sporttoestellen voor senioren op het J.W. Frisoplein. De combinatie van 

speeltoestellen voor kinderen en sporttoestellen voor senioren is uniek. 

 

 

Besluit 

 

Geen beoordeling nodig. 

 

 

 

Argumenten 
 
Ingetrokken door Wijkraad zelf. Uitgesteld tot 2017 voor meer informatie. 

 

      
 
 
 
 

Bedrag 
 

Niet van toepassing. 

 



 

 2 

Ingediend aanvraagformulier 

 
 



 

 1 

Beoordelingsformulier 

Activiteit leefbaarheidagenda 2016 
 

Wijk: Moesel 
 

Activiteit 

 

Jeugddisco 

 

Activiteit 4 

 

 

Omschrijving activiteit 

 

Dansen schminken, workshop en frisdrankje en popcorn. In discokleding en muziek door DJ 
Sendeman. In 2015 was deze actie al bijzonder geslaagd. 

 

 

Besluit 

 

Akkoord. Aangepast bedrag. 

 

 

 

Argumenten 
 
Past binnen MSJS. 
Aangepast bedrag omdat consumptiekosten (traktaties €200,-) geen subsidiabele kosten zijn. 
 

 

      
 
 

Bedrag 
 
€ 400,- 

 



 

 2 

Ingediend aanvraagformulier 

 
 



   

 1 

Beoordelingsformulier 

Activiteit leefbaarheidagenda 2016 
 

Wijk: Moesel 
 

Activiteit 

 

Participatiegroep Hart van Moesel 

 

Activiteit 5 

 

 

Omschrijving activiteit 

 

Door bewoners aan het woord te laten en informatie uitwisselen, over B.V. leefbaarheidagenda, 
veiligheid en voorzieningenplanning. 

 

 

Besluit 

 

Niet akkoord. 

 

 

 

Argumenten 

 
Past niet binnen MSJS. De participatiegroep is hierover al in gesprek met Wonen Limburg, de 
Gemeente Weert en Punt Welzijn. Er wordt gewerkt aan een gezamenlijke 
intentieovereenkomst. Hierin zijn op het gebied van financiën de volgende afspraken 

vastgelegd: 
 Partijen dragen hun eigen interne kosten gedurende de periode dat de 

intentieovereenkomst van kracht is (hieronder vallen het kopieerwerk, vergaderkosten, 
communicatiekosten en oprichtingskosten zoals genoemd in de begroting); 

 De kosten van externe onderzoeken en inschakeling van derden die noodzakelijk zijn 
worden gedragen via een nog nader te bepalen verdeelsleutel. Deze wordt door de 
partners gezamenlijk vastgesteld voor opdrachtverstrekking. (hieronder vallen de 

eventueel noodzakelijke advieskosten Spirato, bouwkundig advies en berekeningen, 
zoals vermeld in de projectbegroting.) 

 
Daarnaast worden de meeste omschreven activiteiten al door andere partijen georganiseerd en 
vaak betaald en/of is er een ander budget beschikbaar. 
 

 informatie uitwisselen over de leefbaarheidagenda. Wordt georganiseerd door de 

wijkraad. Daar is/zijn de bewonersavond(en) voor. Hiervoor heeft de wijkraad ander 
budget. 
 

 Veiligheid. Vaak georganiseerd door gemeente en politie. Er zijn diverse acties waar 
bewoners hun zorgen kenbaar kunnen maken m.b.t. veiligheid. bv Donkere Dagen 
Offensief, bewonersavonden, activiteiten rondom Buurtpreventie. 

 
 Voorzieningenplannen. Bijeenkomsten hierover zijn georganiseerd door de gemeente 

Weert. De voorzieningenplannen hebben onder andere geleid tot een vervolgopdracht 

Bedrag 

€ 0,- 

 



   

 2 

in Weert-Zuid. Hiermee gaan participatiegroep Hart van Moesel, Wonen Limburg, Punt 
Welzijn en Gemeente Weert samen invulling aan geven. Het organiseren van 
bijeenkomsten en kosten hiervoor zijn ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 

 
 

 

      
 
 



   

 3 

Ingediend aanvraagformulier 

 



   

 4 

 



   

 5 

 
 



 

 1 

Beoordelingsformulier 

Activiteit leefbaarheidagenda 2016 
 

Wijk: Moesel 
 

Activiteit 

 

Hobbymarkt en Kinderbraderie 

 

Activiteit 6 

 

 

Omschrijving activiteit 

 

Schminken en met muziek, marktkramen voor volwassene, hobbyisten en kinderen die zich 
kunnen vermaken. 

 

 

Besluit 

 

Geen besluit nodig. 

 

 

 

Argumenten 
 

De wijkraad heeft naar aanleiding van de bijeenkomst met de Regiegroep en de WDR op 29 
februari 2016, deze activiteit per mail van 6 maart 2016 ingetrokken en een nieuwe aanvraag 
ingediend. Deze nieuwe aanvraag wordt in deze eerste ronde niet meegenomen. Dit is bekend 

bij de wijkraad. 
 
 

 

      
 
 

 
 

Bedrag 
 
n.v.t. 

 



 

 1 

Beoordelingsformulier 

Activiteit leefbaarheidagenda 2016 
 

Wijk: Moesel 
 

Activiteit 

 

Avondvierdaagse 

 

Activiteit 7 

 

 

Omschrijving activiteit 

 

In samenwerking met Wijkraad leuken, Biest Groenewoud en Molenakker een avondvierdaagse 
organiseren. 

 

 

Besluit 

 

Geen beslissing nodig. 

 

 

 

Argumenten 
 

De wijkraad heeft naar aanleiding van de bijeenkomst met de Regiegroep en de WDR op 29 
februari 2016, deze activiteit per mail van 6 maart 2016 ingetrokken en een nieuwe aanvraag 
ingediend. Deze nieuwe aanvraag wordt in deze eerste ronde niet meegenomen. Dit is bekend 

bij de wijkraad. 
 

 

      
 

 
 

Bedrag 

 

n.v.t. 

 



GEMEENTE vtlE E RT

Stichting Wijkraad Molenakker
Het bestuur
Stellingmolen 6
6003 CH WEERT

weert, 22l{ÂAnl 20,10

Onderwerp Subsidieverlening wijkenbudget 2016

Geacht bestuur,

U heeft activiteiten ingediend voor de leefbaarheidagenda 2016. Dit met het verzoek om
hieruoor subsidie te verlenen. In deze beschikking leest u ons besluit.

Subsidie
De door u ingediende activiteiten zijn door de Regiegroep MijnStraauouwStraat (MSJS) op
basis van bestaande en afgesproken MSJS criteria, spelregels en subsidieafspraken
beoordeeld. Wij hebben het advies van de Regiegroep overgenomen.
Wij verlenen u, met betrekking tot bovengenoemde activiteiten, voor het jaar 2016 subsidie
voor een totaalbedrag van maximaal € 6.250,00.
Welke activiteiten wij (gedeeltelijk) wel of niet hebben gehonoreerd en de motivatie, kunt u
nalezen in de beoordelingsformulieren. Deze formulieren zijn als bijlage toegevoegd bij dit
besluit.
Voor de grondslagen voor het verlenen van deze subsidie verwijzen wij naar de'Algemene
Subsidieverordening Welzijn en evenementen 2073'en de'Deelsubsidieverordening
Welzijn 2OL3'.

Verplichtingen
Er zijn een aantal verplichtingen waar u als subsidieontvanger altijd aan d¡ent te voldoen:
. U verricht de activiteit(en) waarvoor de subsidie is verleend;
. U voert de activ¡teit uit in 2016;
. U doet onmiddellijk schriftelijk melding aan het college zodra aannemelijk is dat de

activiteit(en), waarvoor de subsidie is verleend, niet of niet geheel zal (zullen) worden
verricht.

r U informeeft het college van Burgemeester en Wethouders zo spoedig mogelijk:
- over besluiten of procedures die zijn gericht op de beëindiging van de activiteit(en);
- over relevante wijzigingen in de financiële en/of organisatorische verhouding met

derden;
- indien er wijziging van de statuten plaatsvindt voor zover het betreft de vorm van de

rechtspersoon, de persoon van de bestuurder(s) en het doel van de rechtspersoon;
¡ U bent producent en co-uitvoerder van de vastgestelde leefbaarheidagenda samen met

de partners MSJS;
o U stimuleeft de bewoners om actief mee te werken aan het opstellen en uitvoeren van

de leefbaarheidagenda.

Betaling
Het subsidievoorschot maken wij in één keer over op uw bankrekeningnummer
NL14 INGB 0672 342 367.

Wilhelminasingel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon: 14 0495 of (0a95) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl
Website : www. weert. n I - Twitter : www.twitter. co m/ge meenteweert



Verantwoording
U dient uiterlijk vóór 1 april 2OL7 de aanvraag voor de subsidievaststelling in. Bij deze
aanvraag tot vaststelling verantwoordt u zich door het invullen van het daarvoor bestemde
aanvraagformulier met gevraagde bijlagen. Hieruit zal moeten blijken dat de activiteit(en)
waarvoor subsidie is verleend, is/zijn verricht en dat er is voldaan aan de, aan de subsidie
verbonden verplichtingen/voorwaarden/eisen. Wij sturen u dit formulier tijdig toe.
Wij kunnen bepalen dat u ook andere, dan de hierboven genoemde gegevens en/of
bescheiden die voor de vaststelling van belang zijn, moeten worden overlegd.

Voor de volledigheid moeten wij er u op wijzen dat de subsidie lager of op nihil kan worden
vastgesteld als niet (volledig) aan de opgelegde verplichtingen wordt voldaan. Betaalde
subsidievoorschotten moeten dan (deels) worden terugbetaald.

Niet eens met het besluit?
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u met een brief een bezwaarschrift sturen
aan het college van burgemeester en wethouders. Het adres is:
Postbus 950
6000 AZ Weert

Zorgtu ervoordat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de datum van deze
brief. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.
Schrijf in uw bezwaarschrift in elk geval:
- uw naam, adres, datum en handtekening;
- een omschrijving van het besluit waar het bezwaarschrift tegen gericht is (stuur een

kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift);
- de reden waarom u bezwaar maakt.
Let op: een bezwaarschrift indienen kan alleen met een brief, dus niet digitaal.

Vragen/contact
Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Susanne Köster, afdeling OCSW
Zr¡ rs telefonrsch bererkbaar vra (0495) 5/ 52 55 en per e-marl vra S.KosterGlweert.nl.

Mogelijkheid nog indienen activiteiten voor 2O16
Wij kunnen ons voorstellen dat ons besluit voor u teleurstellend is. Wij hebben daarom
besloten u de mogelijkheid te bieden om tot 15 september 2016 nog nieuwe activiteiten in
te dienen voor de leefbaarheidagenda 2016. Ook deze activiteiten moeten voldoen aan de
criteria en de doelstellingen van MSIS en in 2016 worden uitgevoerd.

Deze nieuwe activiteiten kunt u per e-mail sturen naar gemeente@weert.nl of per post
aan het collcgc van burgcmccstcr cn wcthoudcrs, t.a.v. Susanne Köstcr. Hct adrcs is:
Postbus 950
6000 AZ Weert

Tot slot
Ons besluit neemt niet weg dat wij uw inzet als vrijwilliger waarderen. Wij wensen u
succes met de uitvoering van de activiteiten.

Hoogachtend,
Het college va burge

M.H.F pen
gemeentesecretaris

mans

Bijlage(n) Beoordel i ngsformu lieren



 

 1 

Beoordelingsformulier 

Activiteit leefbaarheidagenda 2016 
 

Wijk: Molenakker 
 

Activiteit 

 

Wijkfeest 

 

Activiteit 1.1 

 

 

Omschrijving activiteit 

 

Wijkfeest. Een jaarlijks succesnummer van de wijkraad Molenakker waarbij in 2015 naar 
schatting 700 bewoners aan hebben deelgenomen. Het wijkfeest wordt gehouden in het 

wijkpark en is voor iedereen vrij toegankelijk. Met steun van de middenstand worden toestellen 
geïnstalleerd voor de jeugd. Demonstraties gegeven en een sociale ontmoetingsplek gecreëerd 
voor de volwassenen. Ondanks het terugkerend karakter van deze activiteit is het essentieel 
voor de wijk dit wijkfeest doorgang te laten vinden. 

 

 

Besluit 

 

Akkoord. 

 

 

 

Argumenten 

 
Past binnen MSJS.  

 

      
 
 

Bedrag 

 

€ 3.000,- 

 



 

 2 

Ingediend aanvraagformulier 

 



 

 3 

 



 

 4 

 
 



 

 1 

Beoordelingsformulier 

Activiteit leefbaarheidagenda 2016 
 

Wijk: Molenakker 
 

Activiteit 

 

Straatspeeldag 

 

Activiteit 1-2 

 

 

Omschrijving activiteit 

 

Ook een jaarlijks terugkerend succesnummer. In 2015 hebben naar schatting 400 kinderen 
deelgenomen aan de straatspeeldag. De opzet van speeltoestellen met begeleiding, het 

samenkomen van ouders en kinderen op een plaats, zorgt voor onderlinge herkenbaarheid en 
betrokkenheid. De scholen hebben bij de straatspeeldag ook een functie. 

 

 

Besluit 

 

Akkoord mits aangepaste begroting ingediend. Aangepast bedrag. 

 

 

 

Argumenten 
 
Past binnen MSJS.  

 

      
 
 

Bedrag 
 
€ 1.000,- 

 



 

 2 

Ingediend aanvraagformulier 

 



 

 3 

 



 

 4 

 
 



 

 1 

Beoordelingsformulier 

Activiteit leefbaarheidagenda 2016 
 

Wijk: Molenakker 
 

Activiteit 

 

25 jaar wijk Molenakker 

 

Activiteit 1-3 

 

 

Omschrijving activiteit 

 

Molenakker bestaat in 2016 25 jaar. Dit willen wij niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Op 
zoek naar samenwerking met gemeente, middenstand en partners worden activiteiten t.b.v. 

het 25 jarig bestaan georganiseerd. Een projectgroep gaat dit verder uitwerken. Gedacht wordt 
aan een fototentoonstelling toen en nu waarbij de bewoners gevraagd wordt foto’s aan te 
leveren, herkenningsbord bij binnenkomst wijk ( invalswegen ) en festiviteiten. 

 

 

Besluit 

 
Akkoord. 
 

 

 

Argumenten 

 
Past binnen MSJS.  
 

 

      
 
 

Bedrag 
 
€ 1.000,- 

 



 

 2 

Ingediend aanvraagformulier 

 



 

 3 

 



 

 4 

 
 



 

 1 

Beoordelingsformulier 

Activiteit leefbaarheidagenda 2016 
 

Wijk: Molenakker 
 

Activiteit 

 

Veiligheid 

 

Activiteit 2 

 

 

Omschrijving activiteit 

 

1. Project Anti Inbraak 

2. Inbraak WhatsApp 

3. Cursus Ouderen en Veiligheid 

4. Voorlichting over integratie 

5. Pilot project CCV 

 

 

Besluit 

 

Geen besluit nodig. 

 

 

 

Argumenten 
 

Alle thema’s in het kader van veiligheid, WhatsApp en Woninginbraken moeten door de WDR 
besproken worden met Gerard Lenders, coördinator Integrale Veiligheid. Dit is de WDR 
Molenakker verteld door Gerard zelf tijdens coordinatieoverleg. 
 

 

      
 
 

Bedrag 
 

Niet van toepassing. 

 



 

 2 

Ingediend aanvraagformulier 
 

 



 

 3 

 



 

 4 

 



 

 5 

 
 
 



 

 1 

Beoordelingsformulier 

Activiteit leefbaarheidagenda 2016 
 

Wijk: Molenakker 
 

Activiteit 

 

Opschoondag voor een schone wijk 

 

Activiteit 3-1 

 

 

Omschrijving activiteit 

 

Opschoondag voor een schone wijk. Een dag met alle bewoners de wijk ontdoen van 
zwerfafval. Dit in samenwerking met Gemeente Weert en scholen. 

 

 
 

Besluit 

 

Akkoord.  

 

 

 

Argumenten 
 
Past binnen MSJS.  
 

 

  

    
 
 

Bedrag 
 
€ 500,- 

 



 

 2 

Ingediend aanvraagformulier 

 



 

 3 

 



 

 4 

 
 

 
 



 

 1 

Beoordelingsformulier 

Activiteit leefbaarheidagenda 2016 
 

Wijk: Molenakker 
 

Activiteit 

 

Afzetten hondenuitlaatplaats 

 

Activiteit 3-2 

 

 

Omschrijving activiteit 

 

Afzetten van honden uitlaatplaats, zodat zij rond kunnen rennen zonder dat het gevaar bestaat 
dat zij de weg op rennen. Voorkeur honden uitrengebied aan Molenakkerdreef / Laarderweg. 

 

 

Besluit 

 

Geen besluit nodig.  
 

 

 

Argumenten 

 
De wijkraad vraagt geen geld aan voor deze activiteit. Ze vindt dit een taak van de Gemeente 
Weert. 
 

Deze activiteit is in strijd met beleid van de gemeente Weert. Het beleid binnen de gemeente 
Weert is om geen hekken rondom uitlaatplaatsen voor honden te plaatsen. Graafschap 
Hornelaan is een uitzondering. Is destijds betaald door De Weijer. 
 
 

 

  

 
 

Bedrag 
 
Niet van toepassing. 

 



 

 2 

Ingediend aanvraagformulier 

 



 

 3 

 



 

 4 

 
 

 
 



 

 1 

Beoordelingsformulier 

Activiteit leefbaarheidagenda 2016 
 

Wijk: Molenakker 
 

Activiteit 

 

Project Heel 

 

Activiteit 3-3 

 

 

Omschrijving activiteit 

 

Het gezamenlijk inventariseren van meubilair en/of goederen in de openbare ruimte die kapot 
zijn. Deze verzamelen en gemeenschappelijk met Gemeente Weert herstellen. 

 

 

Besluit 

 

Niet akkoord.  
 

 

 

Argumenten 

 
Dit is een taak van de Gemeente Weert. Meldingen en klachten kunnen nu al worden 
doorgegeven via de daarvoor bestemde kanalen. 
 

 

  

 
 

Bedrag 
 
€ 0,- 

 



 

 2 

Ingediend aanvraagformulier 

 



 

 3 

 



 

 4 

 
 

 
 



 

 1 

Beoordelingsformulier 

Activiteit leefbaarheidagenda 2016 
 

Wijk: Molenakker 
 

Activiteit 

 

Jeugd boerenbal 

 

Activiteit 4.1 

 

 

Omschrijving activiteit 

 

Carnaval cultuur doorgeven aan de komende generaties i.s.m. de carnavalsvereniging 
BeesterBolle. 

 

 

Besluit 

 

Akkoord. 
 

 

 

Argumenten 

 
MSJS activiteit. 
 

 

  

 
 

Bedrag 
 
€ 500,- 

 



 

 2 

Ingediend aanvraagformulier 

 



 

 3 

 



 

 4 

 



 

 5 

 
 

 
 



 

 1 

Beoordelingsformulier 

Activiteit leefbaarheidagenda 2016 
 

Wijk: Molenakker 
 

Activiteit: St. Maartensfeest Activiteit 4.2 

 

 

Omschrijving activiteit 

 

Jeugd bewust maken van samenzijn, gezamenlijk een tocht houden en met een feestvuur 
afsluiten. 

 

 

Besluit 

 

Akkoord.  
 

 

 

Argumenten 

 
MSJS activiteit. 
 

 

  

 
 

Bedrag 
 
€ 250,- 

 



 

 2 

Ingediend aanvraagformulier 

 



 

 3 

 



 

 4 

 



 

 5 

 
 

 
 



 

 1 

Beoordelingsformulier 

Activiteit leefbaarheidagenda 2016 
 

Wijk: Molenakker 
 

Activiteit 

 

Verlichting bij Calisthenics 

 

Activiteit 4.3 

 

 

Omschrijving activiteit 

 

Verlichting bij Calisthenics aanleggen zodat in winter ook getraind kan worden. 

 

 

Besluit 

 

Geen beoordeling nodig.  
 

 

 

Argumenten 
 

Was al door de gemeente aangelegd voor indiening. 
 

 

  

 
 

Bedrag 
 
Niet van toepassing. 

 



 

 2 

Ingediend aanvraagformulier 

 



 

 3 

 



 

 4 

 



 

 5 

 
 

 
 



 

 1 

Beoordelingsformulier 

Activiteit leefbaarheidagenda 2016 
 

Wijk: Molenakker 
 

Activiteit 

 

Aanleggen voetbalgoals in het wijkpark 

 

Activiteit 4.4 

 

 

Omschrijving activiteit 

 

Aanleggen voetbalgoals in het wijkpark. 

 

 

Besluit 

 

Geen beoordeling nodig.  
 

 

 

Argumenten 
 

Wijkraad vraagt hier geen geld voor aan. Vindt dit een taak voor de Gemeente Weert. 
 
NOOT: Na het coordinatieoverleg is in overleg met WDR en de desbetreffende ambtenaren van 
de gemeente Weert (afdeling OG) gesproken over het realiseren van speelvoorzieningen. Er 

zijn gezamenlijke afspraken gemaakt. Alle activiteiten m.b.t. speeltoestellen kunnen van de 
MSJS agenda af. 
 

 

  

 
 

Bedrag 
 
Niet van toepassing. 

 



 

 2 

Ingediend aanvraagformulier 

 



 

 3 

 



 

 4 

 



 

 5 

 
 

 
 



 

 1 

Beoordelingsformulier 

Activiteit leefbaarheidagenda 2016 
 

Wijk: Molenakker 
 

Activiteit: Jeugd Jeu de Boules Activiteit 4.5 

 

 

Omschrijving activiteit 

 

Jeu de Boules introduceren bij schooljeugd. 

 

 

Besluit 

 

Niet akkoord.  
 

 

 

Argumenten 
 

Na het coordinatieoverleg is in overleg met WDR en de desbetreffende ambtenaren van de 
gemeente Weert (afdeling OG) gesproken over het realiseren van speelvoorzieningen. Er zijn 
gezamenlijke afspraken gemaakt. Alle activiteiten m.b.t. speeltoestellen kunnen van de MSJS 

agenda af. 
 

 

  

 
 

Bedrag 

 
€ 0,- 

 



 

 2 

Ingediend aanvraagformulier 

 



 

 3 

 



 

 4 

 



 

 5 

 
 

 
 



 

 1 

Beoordelingsformulier 

Activiteit leefbaarheidagenda 2016 
 

Wijk: Molenakker 
 

Activiteit: Open Poppodium Molenakker Activiteit 4.6 

 

 

Omschrijving activiteit 

 

Open Poppodium Molenakker, OPP Molenakker. 

 

 

Besluit 

 

Niet akkoord.  
 

 

 

Argumenten 
 

Buurtvereniging Molenakker-Zuid heeft voor dezelfde activiteit een aanvraag ingediend voor 
een evenementensubsidie bij de afdeling OCSW. Hiervoor is inmiddels een subsidie verleend. 
 

Geen dubbele subsidie. 
 
 

 

  

 
 

Bedrag 

 
€ 0,- 

 



 

 2 

Ingediend aanvraagformulier 

 



 

 3 

 



 

 4 

 



 

 5 

 



 

 6 

 



 

 7 



 

 8 

 
 



GEMEENTE vtlEERT

Stichting Dorpsraad Stramproy
Het bestuur
Veldstraat 37
6039 EB STRAMPROY

Weert, 2 2 ilAAnT 2016

Onderwerp : Subsidieverleningwijkenbudget2016

Geacht bestuur,

U heeft activiteiten ingediend voor de leefbaarheidagenda 2016. Dit met het verzoek om
hiervoor subsidie te verlenen. In deze beschikking leest u ons besluit.

Subsidie
De door u ingediende activiteiten zijn door de Regiegroep MijnStraatJouwStraat (MSJS) op
basis van bestaande en afgesproken MSJS criteria, spelregels en subsidieafspraken
beoordeeld. Wij hebben het advies van de Regiegroep overgenomen.
Wij verlenen u, met betrekking tot bovengenoemde activiteiten, voor het jaar 2016 subsidie
voor een totaalbedrag van maximaal€ 2.850,00.
Welke activiteiten wij (gedeeltelijk) wel of niet hebben gehonoreerd en de motivatie, kunt u
nalezen in de beoordelingsformulieren. Deze formulieren zijn als bijlage toegevoegd bij dit
besluit.
Voor de grondslagen voor het verlenen van deze subsidie verwijzen wij naar de'Algemene
Subsidieverordening Welzijn en evenementen 2073'en de'Deelsubsidieverordening
Welzijn 2Ot3'.

Verplichtingen
Er zijn een aantal verplichtingen waar u als subsidieontvanger altijd aan dient te voldoen:
. U verricht de activiteit(en) waarvoor de subsidie is verleend;
. U voert de activiteit uit in 2016;
. U doet onmiddellijk schriftelijk melding aan het college zodra aannemelijk is dat de

activiteit(en), waarvoor de subsidie is verleend, niet of niet geheel zal (zullen) worden
verricht.

¡ U informeeft het college van Burgemeester en Wethouders zo spoedig mogelijk:
- over besluiten of procedures die zijn gericht op de beëindiging van de activiteit(en);
- over relevante wijzigingen in de financiële enlof organisatorische verhoud¡ng met

derden;
- indien er wijziging van de statuten plaatsvindt voor zover het betreft de vorm van de

rechtspersoon, de persoon van de bestuurder(s) en het doel van de rechtspersoon;
. U bent producent en co-uitvoerder van de vastgestelde leefbaarheidagenda samen met

de paftners MSJS;
o U stimulee¡t de bewoners om actief mee te werken aan het opstellen en uitvoeren van

de leefbaarheidagenda.

Betaling
Het subsidievoorschot maken wij in één keer over op uw bankrekeningnummer
NL86 RABO Ot49 9L9 476.

Wilhelminasingel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon: L4 0495 of (0a95) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl
Website : www. weert. n I - Twitter : www.twitter.com/gemeenteweert



Verantwoording
U dient uiterlijk vóór 1 april 2OI7 de aanvraag voor de subsidievaststelling in. Bij deze
aanvraag tot vaststelling verantwoordt u zich door het invullen van het daarvoor bestemde
aanvraagformulier met gevraagde bijlagen. Hieruit zal moeten blijken dat de activiteit(en)
waarvoor subsidie is verleend, is/zijn verricht en dat er is voldaan aan de, aan de subsidie
verbonden verplichtingen/voorwaarden/eisen. Wij sturen u dit formulier tijdig toe.
Wij kunnen bepalen dat u ook andere, dan de hierboven genoemde gegevens en/of
bescheiden die voor de vaststelling van belang zijn, moeten worden overlegd.

Voor de volledigheid moeten wij er u op wijzen dat de subsidie lager of op nihil kan worden
vastgesteld als niet (volledig) aan de opgelegde verplichtingen wordt voldaan. Betaalde
subsidievoorschotten moeten dan (deels) worden terugbetaald.

Niet eens met het besluit?
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u met een brief een bezwaarschrift sturen
aan het college van burgemeester en wethouders. Het adres is:
Postbus 950
6000 AZ Weert

Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de datum van deze
brief. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.
Schrijf in uw bezwaarschrift in elk geval:
- uw naam, adres, datum en handtekening;
- een omschrijving van het besluit waar het bezwaarschrift tegen gericht is (stuur een

kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift);
- de reden waarom u bezwaar maakt.
Let op: een bezwaarschrift indienen kan alleen met een brief, dus niet digitaal.

Vragen/contact
Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Susanne Köster, afdeling OCSW.
Zij is telefonisch bereikbaar via (0495) 57 52 55 en per e-mail via S.Koster@weert.nl.

Mogelijkheid nog indienen activiteiten voor 2O16
Wij kunnen ons voorstellen dat ons besluit voor u teleurstellend is. Wij hebben daarom
besloten u de mogelijkheid te bieden om tot 15 september 2016 nog nieuwe activiteiten in
te dienen voor de leefbaarheidagenda 2016. Ook deze activiteiten moeten voldoen aan de
criteria en de doelstellingen van MSJS en in 2016 worden uitgevoerd.

Deze nieuwe activiteiten kunt u per e-mail sturen naar oemeente@weert.nl of per post
aan het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. Susanne Köster. llet adres is:
Postbus 950
6000 AZ Weert

Tot slot
Ons besluit neemt niet weg dat wij uw inzet als vrijwilliger waarderen. Wij wensen u
succes met de uitvoering van de a iten.

Hoogachtend,
Het college van burgem n

F. Knaapen
gemeentesecretaris

Bijlage(n) Beoordel i ngsform u lieren



 

 1 

Beoordelingsformulier 

Activiteit leefbaarheidagenda 2016 
 

Wijk: Stramproy 
 

Activiteit 

 

Buitenbioscoop 

 

Activiteit 1 

 

 

Omschrijving activiteit 

 

Het organiseren van een aantal voorstellingen in een buitenbioscoop op het Kerkplein in 
Stramproy. 

 

 

Besluit 

 

Akkoord met aangepast bedrag.  
 

 

 

Argumenten 

 
Past binnen MSJS.  

 

  

 
 

Bedrag 
 
€ 2000,- 

 



 

 2 

Ingediend 

aanvraagformulier

 



 

 3 

 
 

 
 



 

 1 

Beoordelingsformulier 

Activiteit leefbaarheidagenda 2016 
 

Wijk: Stramproy 
 

Activiteit 

 

Opknappen speeltuintje Vrinssenstraat 

 

Activiteit 2 

 

 

Omschrijving activiteit 

 

Het opknappen van het speeltuintje, door zelf inpassen van 2e hands speeltoestellen. Het 
inkaderen van de zandbak. Vervangen van het speelzand. Het verbeteren van het hekwerk 

achter een mini-goaltje, waardoor de bal niet meer over het hek vliegt. Het opknappen van de 
bestaande toestellen en omgeving, bijv. door plaatsing extra zitbank. 

 

 

Besluit 

 

Geen beoordeling nodig. 
 

 

 

Argumenten 
 

Na het coordinatieoverleg is in overleg met WDR en de desbetreffende ambtenaren van de 
gemeente Weert (afdeling OG) gesproken over het realiseren van speelvoorzieningen. Er zijn 
gezamenlijke afspraken gemaakt. Alle activiteiten m.b.t. speeltoestellen kunnen van de MSJS 
agenda af. 
 

 

  

 
 

Bedrag 

 

Niet van toepassing. 

 



 

 2 

Ingediend aanvraagformulier 

 



 

 3 

 
 

 
 



 

 1 

Beoordelingsformulier 

Activiteit leefbaarheidagenda 2016 
 

Wijk: Stramproy 
 

Activiteit 

 

Renoveren materialen Kinder Kermis Groep 

 

Activiteit 3 

 

 

Omschrijving activiteit 

 

Het in eigen beheer verbeteren, en opknappen van de 25 marktkramen van KKG. Deze 
marktkramen hebben een houten schot als werkblad, en een linnen zeil als dakbedekking. 

Beiden zijn in vele gevallen versleten en dienen gerenoveerd te worden. Daarnaast gebruikt 
KKG een aantal tentjes voor hun activiteiten, waarvan ook onderdelen aan vervanging of 
reparatie toe zijn (zeildoek, bevestigingsmateriaal, metalen frame). 

 

 

Besluit 

 

Niet akkoord. 
 

 

 

Argumenten 
 

Niet akkoord omdat hiermee materialen worden bekostigd. Kosten kunnen betaald worden uit 
de verhuuropbrengsten.  
 
 

 

  

 
 

Bedrag 
 

€ 0,- 

 



 

 2 

Ingediend aanvraagformulier 
 

 

 



 

 3 

 
 

 
 



 

 1 

Beoordelingsformulier 

Activiteit leefbaarheidagenda 2016 
 

Wijk: Stramproy 
 

Activiteit 

 

Gear Gedaon – vrijwilligers activiteit 

 

Activiteit 4 

 

 

Omschrijving activiteit 

 

Een bijeenkomst op het Kerkplein, waar de vrijwiligers een kleinigheid te eten krijgen, elkaar 
ontmoeten, kennis nemen van de diverse soorten vrijwilligers in Stramproy. Door een aantal 

sprekers zal toegelicht worden wat het belang van de vrijwilliger in de huidige en toekomstige 
participatie-maatschappij is. Dit is de kernboodschap van deze bijeenkomst. 

Daarna kunnen de vrijwilligers een gezellige bijeenkomst beleven, met “live” muziek van lokale 
muziekgezelschappen. (fanfare, schutterijen, bandjes). 

 

 

Besluit 

 

Akkoord met aangepast bedrag. 
 

 

 

Argumenten 

 
Goed initiatief. Past binnen MSJS.  
Aangepast bedrag. Huur podium (€750) is niet subsidiabel. Voor de bouw van een het podium 
is in 2015 vanuit MSJS €1500 beschikbaar gesteld. Daarnaast zijn ook consumptiekosten geen 
subsidiabele kosten zijn. 
 
 

 

  

 
 

Bedrag 

 

€ 850,- 

 



 

 2 

Ingediend aanvraagformulier 

 



 

 3 

 



 

 4 

 
 

 
 



 

 1 

Beoordelingsformulier 

Activiteit leefbaarheidagenda 2016 
 

Wijk: Stramproy 
 

Activiteit 

 

Grenswandeling 

 

Activiteit 5 

 

 

Omschrijving activiteit 

 

De ontwikkeling van een wandelroute, een ommetje in Stramproy.  

Die route middels visueel zichtbare markeringen duidelijk maken voor de gebruiker, en voor de 

digitale medemens, ook middels moderne communicatiemiddelen te volgen (geo caching; 
coördinatenroute). 

 

 

Besluit 

 

Niet akkoord. 
 

 

 

Argumenten 
 

Geen activiteit voor MSJS. 
 
Gezien de integraliteit, kwaliteit en gemaakte afspraken in de regio t.a.v. ontwikkeling 
routestructuren te borgen, dienen deze aanvragen voor inhoudelijke uitwerking/ advies 
gestroomlijnd te worden via de ‘reguliere kanalen’, via de beleidsadviseur Ruimtelijk Beleid. Dat 
is mevrouw Lizette Koopmans.  

 

 

 

  

 
 

Bedrag 
 
€ 0,- 

 



 

 2 

Ingediend aanvraagformulier 

 



 

 3 

 
 

 



GEMEENTE vVEERT

Stichting Dorpsraad Swartbroek
Het bestuur
Coolenstraat 8
6005 NZ WEERT

Weert, 2 2 ilAAfit 2010

Onderwerp : Subsidieverleningwijkenbudget20l6

Geacht bestuur,

U heeft activiteiten ingediend voor de leefbaarheidagenda 2016. Dit met het verzoek om
hiervoor subsidie te verlenen. In deze beschikking leest u ons besluit.

Subsidie
De door u ingediende activiteiten zijn door de Regiegroep MijnStraauouwStraat (MSJS) op
basis van bestaande en afgesproken MSJS criteria, spelregels en subsidieafspraken
beoordeeld. Wij hebben het advies van de Regiegroep overgenomen.
Wij verlenen u, met betrekking tot bovengenoemde activiteiten, voor het jaar 2016 subsidie
voor een totaalbedrag van maximaal € 1.580,00.
Welke activiteiten wij (gedeeltelijk) wel of niet hebben gehonoreerd en de motivatie, kunt u
nalezen in de beoordelingsformulieren. Deze formulieren zijn als bijlage toegevoegd bij dit
besluit.
Voor de grondslagen voor het verlenen van deze subsidie verwijzen wij naar de'Algemene
Subsidieverordening Welzijn en evenementen 2073'en de'Deelsubsidieverordening
Welzijn 20L3'.

Verplichtingen
Erzijn een aantal verplichtingen waar u als subsidieontvangeraltijd aan dientte voldoen:
¡ U verricht de activiteit(en) waarvoor de subsidie is verleend;
o U voeft de activiteit uit in 2016;
o U doet onmiddellijk schriftelijk melding aan het college zodra aannemelijk is dat de

activiteit(en), waarvoor de subsidie is verleend, niet of niet geheel zal (zullen) worden
verricht.

¡ U informeert het college van Burgemeester en Wethouders zo spoedig mogelijk:
- over besluiten of procedures die zijn gericht op de beëindiging van de activiteit(en);
- over relevante wijzigingen in de financiële en/of organisatorische verhouding met

derden;
- indien er wijziging van de statuten plaatsvindt voor zover het betreft de vorm van de

rechtspersoon, de persoon van de bestuurder(s) en het doel van de rechtspersoon;
o U bent producent en co-uitvoerder van de vastgestelde leefbaarheidagenda samen met

de partners MSJS;
. U stimuleert de bewoners om actief mee te werken aan het opstellen en uitvoeren van

de leefbaarheidagenda.

Betaling
Het subsidievoorschot maken wij in één keer over op uw bankrekeningnummer
NL25 RABO 0L76988327.

Wilhelminasingel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon: L4 0495 of (0495) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl
Website: www.weert.nl - Twitter: www.twltter.com/gemeenteweert



Verantwoording
U dient uiterlijk vóór 1 april 2OI7 de aanvraag voor de subsidievaststelling in. Bij deze
aanvraag tot vaststelling verantwoordt u zich door het invullen van het daarvoor bestemde
aanvraagformulier met gevraagde bijlagen. Hieruit zal moeten blijken dat de activiteit(en)
waarvoor subsidie is verleend, is/zijn verricht en dat er is voldaan aan de, aan de subsidie
verbonden verplichtingen/voonaraarden/eisen. Wij sturen u dit formulier tijdig toe.
Wij kunnen bepalen dat u ook andere, dan de hierboven genoemde gegevens en/of
bescheiden die voor de vaststelling van belang zijn, moeten worden overlegd.

Voor de volledigheid moeten wij er u op wijzen dat de subsidie lager of op nihil kan worden
vastgesteld als niet (volledig) aan de opgelegde verplichtingen wordt voldaan. Betaalde
subsidievoorschotten moeten dan (deels) worden terugbetaald.

Niet eens met het besluit?
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u met een brief een bezwaarschrift sturen
aan het college van burgemeester en wethouders. Het adres is:
Postbus 950
6000 AZ Weert

Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de datum van deze
brief. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.
Schrijf in uw bezwaarschrift in elk geval:
- uw naam, adres, datum en handtekening;
- een omschrijving van het besluit waar het bezwaarschrift tegen gericht is (stuur een

kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift);
- de reden waarom u bezwaar maakt.
Let op: een bezwaarschrift indienen kan alleen met een brief, dus niet digitaal.

Vragen/contact
Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Susanne Köster, afdeling OCSW.
Zij is telefonisch bereikbaar via (0495) 57 52 55 en per e-mail via S.Koster@weert.nl.

Mogelijkheid nog indienen activiteiten voor 2O16
Wij kunnen ons voorstellen dat ons besluit voor u teleurstellend is. Wij hebben daarom
besloten u de mogelijkheid te bieden om tot 15 september 2016 nog nieuwe activiteiten in
te dienen voor de leefbaarheidagenda 2016. Ook deze activiteiten moeten voldoen aan de
criteria en de doelstellingen van MSJS en in 2016 worden uitgevoerd.

Deze nieuwe activiteiten kunt u per e-mail sturen naar qemeente@weert.nl of per post
u.¡r¡ lret college van burgelrreester err wethourlers, t.a.v. Susarrr¡e Köster. Het adres is:
Postbus 950
6000 AZ Weert

Tot slot
Ons besluit neemt niet weg dat wij uw inzet als vrijwilliger waarderen. Wij wensen u
succes met de uitvoering van de activiteiten.

Hoogachtend,
Het college va urgemeester

.'','::>

M.H.F n
gemeentesecretaris

Bijlage(n) Beoordel i ngsformu lieren



 

 1 

Beoordelingsformulier 

Activiteit leefbaarheidagenda 2016 
 

Wijk: Swartbroek 
 

Activiteit 

 

Eetpunt 

 

Activiteit 1 

 

 

Omschrijving activiteit 

 

Door het aanbieden van een volledig maaltijd tegen betaalbare prijs. Gemeenschappelijk eten 

Samen eten; samenkomen en contacten leggen. 

 

 

Besluit 

 

Akkoord met aangepast bedrag. En met opmerking dat dit het laatste jaar is. 
 

 

 

Argumenten 
 

Aangepast bedrag is €1295 (huur) - huur porselein (€320) en servetten (€195) = €780. 

 

Dit eetpunt staat al sinds 2013 op de LBHA. 

Aangevraagde en ontvangen bedrag in 2013 - € 1.295,- 

Aangevraagde en ontvangen bedrag in 2014 - € 1.295,- 

Aangevraagde en ontvangen bedrag in 2015 - € 1.295,- 

Aangevraagde bedrag voor 2016 - € 1.295,- 

 

De dorpsraad heeft over de verkregen subsidie in 2013 € 60,- en over de verkregen subsidie in 
2014 € 240,- terugbetaald bij de verantwoording. 

 

In de voorgaande jaren is ook geld gevraagd voor huur porselein (€ 320,-). Advies is om zelf 
porselein aan te schaffen voor dat geld. Is goedkoper dan jaarlijks geld daarvoor nodig hebben. 

 

 

 

  

 
 

Bedrag 
 
€ 780,- 

 



 

 2 

Ingediend aanvraagformulier 

 



 

 3 

 
 

 

 



 

 1 

Beoordelingsformulier 

Activiteit leefbaarheidagenda 2016 
 

Wijk: Swartbroek 
 

Activiteit 

 

Oppimpen kermis 

 

Activiteit 2 

 

Omschrijving activiteit 

 

Er worden activiteiten georganiseerd. Er komt eendjes vangen, enveloppen trekken, 
springkussens, kop van Jut, snoepkraam, schmincken. Allemaal activiteiten die op de kermis 

thuishoren maar die niet meer door exploitanten verzorgd worden. Mogelijkheden worden nog 
verder uitgewerkt 

 

 

Besluit 

 

Akkoord met aangepast bedrag.  
 

 

 

Argumenten 
 

Past binnen MSJS. 

Aangepast bedrag is minus huur springkussen (€125). Dit is gratis te leen bij Wonen Limburg
        

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Bedrag 
 
€ 450,- 

 



 

 2 

Ingediend aanvraagformulier 

 



 

 3 

 
 

 

 



 

 1 

Beoordelingsformulier 

Activiteit leefbaarheidagenda 2016 
 

Wijk: Swartbroek 
 

Activiteit  

 

Oppimpen speeltuin 

 

Activiteit 3 

 

Omschrijving activiteit 

 

Opknappen van bestaande speeltoestellen en uitbreiden met kabelbaan. 

 

 

Besluit 

 

Geen beoordeling nodig 
 

 

 

Argumenten 
 

Na het coordinatieoverleg is in overleg met WDR en de desbetreffende ambtenaren van de 
gemeente Weert (afdeling OG) gesproken over het realiseren van speelvoorzieningen. Er zijn 
gezamenlijke afspraken gemaakt. Alle activiteiten m.b.t. speeltoestellen kunnen van de MSJS 
agenda af. 

        

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Bedrag 
 
Niet van toepassing. 

 



 

 2 

Ingediend aanvraagformulier 
 

 



 

 3 

 
 

 

 



 

 1 

Beoordelingsformulier 

Activiteit leefbaarheidagenda 2016 
 

Wijk: Swartbroek 
 

Activiteit 

 

Sinterklaasmiddag 

 

Activiteit 4 

 

Omschrijving activiteit 

 

Een grote feestmiddag met Sinterklaas, Zwarte Pieten, cadeautjes, snoepgoed en muziek en 
dans. 

 

 

Besluit 

 

Geen besluit nodig. 
 

 

 

Argumenten 

 

De dorpsraad heeft naar aanleiding van de bijeenkomst met de Regiegroep en de WDR op 29 
februari 2016, deze activiteit per mail van 8 maart 2016 ingetrokken en een nieuwe aanvraag 
ingediend. Deze nieuwe aanvraag wordt in deze eerste ronde niet meegenomen. Dit is bekend 

bij de wijkraad. 

        

 

  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Bedrag 
 
n.v.t. 

 



 

 1 

Beoordelingsformulier 

Activiteit leefbaarheidagenda 2016 
 

Wijk: Swartbroek 
 

Activiteit 

 

Extra activiteiten ivm jubileum KindervakantieWerk 

 

Activiteit 5 

 

Omschrijving activiteit 

 

Extra bezoek aan pretpark met overnachting en extra ivm jubileum een zeskamp voor het hele 
dorp. 

 

 

Besluit 

 

Akkoord met aangepast bedrag. 
 

 

 

Argumenten 

 
Activiteit past binnen MSJS.  
 
Subsidie is alleen bedoeld voor de zeskamp. Bezoek aan een pretpark, bijkomende 

overnachting en consumptiekosten zijn geen subsidiabele kosten. 
 
 

        

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Bedrag 
 
€ 350,- 

 



 

 2 

Ingediend aanvraagformulier 

 



 

 3 

 
 

 



GEMEENTE vtlE E RT

Dorpsoverleg Tungelroy
Het bestuur
Tungeler Dorpsstraat 19
6005 RG WEERT

weert, ä2|{AAnl 2010

Onderwerp : Subsidieverleningwijkenbudget2016

Geacht bestuur,

U heeft activiteiten ingediend voor de leefbaarheidagenda 2016. Dit met het verzoek om
hiervoor subsidie te verlenen. In deze beschikking leest u ons besluit.

Subsidie
De door u ingediende activiteiten zijn door de Regiegroep MijnStraatJouwStraat (MSJS) op
basis van bestaande en afgesproken MSIS criteria, spelregels en subsidieafspraken
beoordeeld. Wij hebben het advies van de Regiegroep overgenomen.
Wij verlenen u, met betrekking tot bovengenoemde activiteiten, voor het jaar 2016 subsidie
voor een totaalbedrag van maximaal € 3.441,80.
Welke activiteiten wij (gedeeltelijk) wel of niet hebben gehonoreerd en de motivatie, kunt u
nalezen in de beoordelingsformulieren. Deze formulieren zijn als bijlage toegevoegd bij dit
besluit.
Voor de grondslagen voor het verlenen van deze subsidie verwijzen wij naar de'Algemene
Subsidieverordening Welzijn en evenementen 2013'en de'Deelsubsidieverordening
Welzijn 2OL3'.

Verplichtingen
Er zijn een aantal verplichtingen waar u als subsidieontvanger altijd aan dient te voldoen:
. U verricht de activiteit(en) waarvoor de subsidie is verleend;
¡ U voert de activiteit uit in 2016;
. U doet onmiddellijk schriftelijk melding aan het college zodra aannemelijk is dat de

activiteit(en), waarvoor de subsidie is verleend, niet of niet geheel zal (zullen) worden
verricht.

¡ U informeert het college van Burgemeester en Wethouders zo spoedig mogelijk:
- over besluiten of procedures die zijn gericht op de beëindiging van de activiteit(en);
- over relevante wijzigingen in de financiële en/of organisatorische verhouding met

derden;
- indien er wijzíging van de statuten plaatsvindt voor zover het betreft de vorm van de

rechtspersoon, de persoon van de bestuurder(s) en het doel van de rechtspersoon;
. U bent producent en co-uitvoerder van de vastgestelde leefbaarheidagenda samen met

de partners MSJS;
. U stimuleeft de bewoners om actief mee te werken aan het opstellen en uitvoeren van

de leefbaarheidagenda.

Betaling
Het subsidievoorschot maken wij in één keer over op uw bankrekeningnummer
NL31 RABO 0151 508 550.

Wilhelminasingel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon: L4 0495 of (0495) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl
Website: www.weert.nl - Twitter: www.twitter.com/gemeenteweert



Verantwoording
U dient uiterlijk vóór 1 april2077 de aanvraag voor de subsidievaststelling in. Bij deze
aanvraag tot vaststelling verantwoordt u zich door het invullen van het daarvoor bestemde
aanvraagformulier met gevraagde bijlagen. Hieruit zal moeten blijken dat de activiteit(en)
waarvoor subsidie is verleend, is/zijn verricht en dat er is voldaan aan de, aan de subsidie
verbonden verplichtingen/voorwaarden/eisen. Wij sturen u dit formulier tijdig toe.
Wij kunnen bepalen dat u ook andere, dan de hierboven genoemde gegevens en/of
bescheiden die voor de vaststelling van belang zijn, moeten worden overlegd.

Voor de volledigheid moeten wij er u op wijzen dat de subsidie lager of op nihil kan worden
vastgesteld als niet (volledig) aan de opgelegde verplichtingen wordt voldaan. Betaalde
subsidievoorschotten moeten dan (deels) worden terugbetaald.

Niet eens met het besluit?
Als u lret niet eens bent nret dit besluit, kunt u nret een brief'een be¿waarschrilt sluren
aan het college van burgemeester en wethouders. Het adres is:
Postbus 950
6000 AZ Weert

Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de datum van deze
brief. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.
Schrijf in uw bezwaarschrift in elk geval:
- uw naam, adres, datum en handtekening;
- een omschrijving van het besluit waar het bezwaarschrift tegen gericht is (stuur een

kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift);
- de reden waarom u bezwaar maakt.
Let op: een bezwaarschrift indienen kan alleen met een brief, dus niet digitaal.

Vragen/contact
Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Susanne Köster, afdeling OCSW.
Zij is telefonisch bereikbaar via (0495) 57 52 55 en per e-mail via S.Koster@weert.nl.

Mogelijkheid nog indienen activiteiten voor 2O16
Wij kunnen ons voorstellen dat ons besluit voor u teleurstellend is. Wij hebben daarom
besloten u de mogelijkheid te bieden om tot 15 september 2016 nog nieuwe activiteiten in
te dienen voor de leefbaarheidagenda 2016. Ook deze activiteiten moeten voldoen aan de
criteria en de doelstellingen van MSJS en in 2016 worden uitgevoerd.

Deze nieuwe activiteiten kunt u per e-mail sturen naar qemeente@weert.nl of per post
aan het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. Susanne Köster. Het adres is:
Postbus 950
6000 AZ Weert

Tot slot
Ons besluit neemt niet weg dat wij uw inzet als vrijwilliger waarderen. Wij wensen u
succes met de uitvoering van de activiteiten.

Hoogachtend,
Het college bu rgemeester

'ì ::.1-: ii:j lail.::r::"-ê

M.H.F n
gemeentesecretaris

Bijlage(n) Beoordeli ngsformulieren
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Beoordelingsformulier 

Activiteit leefbaarheidagenda 2016 
 

Wijk: Tungelroy 
 

Activiteit 

 

Muzikale avond 

 

Activiteit 1 

 

Omschrijving activiteit 

 

We willen dat bereiken door een avond te organiseren met een gevarieerd programma. 
Koorzang, muziek en leuke optredens gecombineerd met andere kunstvormen. We hopen dat 

financieel laagdrempelig te kunnen doen door niet teveel entree te hoeven heffen. Nog op zoek 
naar een locatie in Tungelroy. In samenwerking met een andere vereniging of in samenwerking 
met een kunstenaarscollectief willen we een en ander een aanvullend cultureel tintje aan de 
avond geven. 

 

 

Besluit 

 

Akkoord. Aangepast bedrag. 
 

 

 

Argumenten 

 
Past binnen MSJS. 
 
Aangepast bedrag omdat consumptiekosten en cadeau pakketten geen subsidiabele kosten 
zijn. 
 

        

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Bedrag 

 

€ 1.166,80 
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Ingediend aanvraagformulier 
 

 



 

 3 

 



 

 4 

 
 

 



 

 5 
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Beoordelingsformulier 

Activiteit leefbaarheidagenda 2016 
 

Wijk: Tungelroy 
 

Activiteit 

 

Wielercriterium 

 

Activiteit 2 

 

Omschrijving activiteit 

 

Met een open Tungelroys kampioenschap en amateurwedstrijden onder auspicien van de 
NWB.Wielerronde door het dorp. 

 

 

Besluit 

 

Akkoord met aangepast bedrag. 
 

 

 

Argumenten 

 
Past binnen MSJS.  
Aangepast bedrag omdat de kosten voor de loterij zich terug verdienen. 

        

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Bedrag 
 
€ 2.275,- 
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Ingediend aanvraagformulier 

 



 

 3 

 



 

 4 
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Beoordelingsformulier 

Activiteit leefbaarheidagenda 2016 
 

Wijk: Tungelroy 
 

Activiteit 

 

GartenFest Festival 2016 

 

Activiteit 3 

 

Omschrijving activiteit 

 

Een gezellig, relaxed, creatief en laagdrempelig festival zonder winstoogmerk door, voor en 
met vrienden en bekenden in Tungelroy. 

 

 

Besluit 

 

Niet akkoord. 
 

 

 

Argumenten 

 
Geen MSJS activiteit. Besloten activiteit en dus niet voor iedereen toegankelijk. 

        

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Bedrag 
 
€ 0,- 
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Ingediend aanvraagformulier 
 

 



 

 3 

 



 

 4 
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Beoordelingsformulier 

Activiteit leefbaarheidagenda 2016 
 

Wijk: Tungelroy 
 

Activiteit 

 

Educatieve wandelroute over de geschiedenis van Tungelroy 
voor de jeugd 

 

Activiteit 4 

 

Omschrijving activiteit 

 

Ontwikkelen van foldermateriaal over de geschiedenis van Tungelroy om dit meer onder de 

aandacht te brengen. Het is de bedoeling dat de wandeling zonder gids en nabij 1 uur gaat 
duren dat langsgaat bij de belangrijkste monumenten van Tungelroy. 

 

 

Besluit 

 

Niet akkoord. 
 

 

 

Argumenten 
 
Gezien de integraliteit, kwaliteit en gemaakte afspraken in de regio t.a.v. ontwikkeling 

routestructuren te borgen, deze aanvragen voor inhoudelijke uitwerking/ advies gestroomlijnd 

dienen te worden via de ‘reguliere kanalen’, via beleidsadviseur Ruimtelijk Beleid. Dat is 
mevrouw Lizette Koopmans.  

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Bedrag 
 
€ 0,- 
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Ingediend aanvraagformulier 
 

 



 

 3 

 



 

 4 
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Beoordelingsformulier 

Activiteit leefbaarheidagenda 2016 
 

Wijk: Tungelroy 
 

Activiteit 

 

Beach volleybal toernooi 

 

Activiteit 5 

 

Omschrijving activiteit 

 

Beach volleybal toernooi op gele zand. 

 

 

Besluit 

 

Geen besluit nodig. 
 

 

 

Argumenten 
 

Ingetrokken door het DorpsOverleg na het coordinatieoverleg. Dit op verzoek van de 
organiserende partijen. 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Bedrag 
 
Niet van toepassing. 
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Ingediend aanvraagformulier 
 

 



 

 3 

 



 

 4 
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Deelsubsidieverordening Welzijn 2013 
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HOOFDSTUK 4 Leefbaarheid 

Artikel 19 Begripsomschrijvingen 

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: 

a. Activiteitenbudget: uit het activiteitenbudget worden kosten betaald voor kleine bijdragen aan 
leefbaarheidinitiatieven in de wijk of het dorp. 
 
b. Basisbudget: Uit het basisbudget worden kosten betaald voor bestuur, secretariaat, huur 
accommodatie voor reguliere vergaderingen, werkgroepen, representatie, contributie en 

verzekeringen. 
 
c. Communicatiebudget: uit het communicatiebudget worden kosten betaald voor de communicatie 
met de bewoners van de wijk of het dorp, zoals website, enquêtes, bewonersbijeenkomsten, 
wijkkranten en bezorging etc. 
 

d. Leefbaarheidagenda: overzicht van activiteiten die zo veel als mogelijk binnen één jaar 

uitgevoerd worden, opgesteld door de wijk- en dorpsraad in samenwerking met andere partners en 
betaald uit het wijkenbudget. 
 
e. Partners: Wonen Limburg, Punt Welzijn, Politie Limburg-Noord, wijk- en dorpsraden en 
gemeente Weert; 
 

f. Peildatum communicatiebudget: 1 januari van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar. 
 
g. Wijkenbudget: Het wijkenbudget is een collectief budget bestaande uit een gemeentelijke 
bijdrage en een bijdrage uit het leefbaarheidfonds van Wonen Limburg waaruit jaarlijks de 
leefbaarheidagenda’s en de daarbij behorende activiteiten van ‘MijnStraatJouwStraat’ worden 
betaald. 
 

h. Wijk- of dorpsraad: een rechtspersoon, die zich richt op het stimuleren van de leefbaarheid en 
het bevorderen van de sociale samenhang in eigen wijk- of dorp.  

Artikel 20 Doelgroep 

 
Jaarlijkse subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan de wijk- en 
dorpsraden van de gemeente Weert, 1 per dorp of wijk. Bij de indeling van wijken en dorpen wordt 
de CBS wijkindeling gehanteerd.  

Artikel 21 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen 

Jaarlijkse subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten die: 

a. een schone, hele en veilige leefomgeving bevorderen, waarin mensen elkaar ontmoeten, zich 
verantwoordelijk voelen voor hun leefomgeving en daar een actieve bijdrage aan leveren. 
 
b. activiteiten die zijn opgenomen in de leefbaarheidagenda.  

Artikel 22 (Aanvullende) eisen om in aanmerking te komen voor subsidie 

1. De statuten van een wijk- of dorpsraad bevatten doelstellingen gericht op: 

a. het bevorderen van de onderlinge contacten tussen bewoners van de buurt en de 
belangenbehartiging van deze bewoners, onder andere richting lokale overheden; 

b. het bevorderen van de woon- en leefsituatie in wijken en dorpen; 
 
c. bewoners(groepen) daarin te stimuleren, te begeleiden en/of te ondersteunen. De wijk- en 

dorpsraden doen dit in overleg en samenwerking met de gemeente en andere partners en 
instanties die werken aan de leefbaarheid in de wijk. 

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Weert/318960.html
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2. De reguliere vergaderingen van een wijk- of dorpsraad zijn openbaar en vrij toegankelijk. 

 

3. De wijk- of dorpsraad legt jaarlijks verantwoording af aan bewoners over de activiteiten die 
zijn georganiseerd in de wijk of het dorp. 

 
4. De wijk- of dorpsraad kiest –naast de leefbaarheidagenda- een eigen communicatie-

instrument om de bewoners van de wijk of het dorp te informeren over wijk- of dorpszaken.  
 

Artikel 23 (Aanvullende) verplichtingen voor subsidieontvangers 

1. De wijk- of dorpsraad is producent en co-uitvoerder van de vastgestelde leefbaarheidagenda 
samen met de andere partners.  

2. De wijk- en dorpsraden stimuleren de bewoners om actief mee te werken aan het opstellen en 
uitvoeren van de leefbaarheidagenda; 

3. De wijk- en dorpsraden behartigen de belangen van de inwoners in relatie tot de gemeente en 
andere professionele instellingen;  

4. De wijk- en dorpsraden geven financiële ondersteuning bij kleine initiatieven en activiteiten van 
bewoners(groepen) op het gebied van leefbaarheid in de wijk of dorp. 

Artikel 24 Grondslagen voor jaarlijkse subsidies 

1. Elke wijk- of dorpsraad ontvangt jaarlijks een basisbudget van €1.500,-  

o a. Niet besteed basisbudget mag worden gereserveerd en hoeft niet terugbetaald te worden. 
 

o b. Niet besteed basisbudget mag ook gebruikt worden voor het betalen van kosten binnen het 
activiteiten- of communicatiebudget. 

2. Elke wijk- of dorpsraad ontvangt een activiteitenbudget van €950,-.  

o a. Niet besteed activiteitenbudget mag gebruikt worden voor het betalen van kosten binnen 
het communicatiebudget. 

3. Elke wijk- of dorpsraad ontvangt een communicatiebudget van €1,08 per inwoner gemeten op 
de peildatum met een minimum van €1.700,-. 

o a. Niet besteed communicatiebudget mag gebruikt worden voor het betalen van kosten 
binnen het activiteitenbudget. 

4. Niet besteed activiteiten- en communicatiebudget stroomt terug in het wijkenbudget. 

 
Artikel 25 Subsidieprocedure 

1. In afwijking van de Algemene Subsidieverordening Welzijn en evenementen 2013: 

o a. worden subsidies van minder dan € 5.000,- verantwoord conform artikel 17 
Verantwoording subsidies vanaf € 5.000,- tot € 50.000,-; 
 

o b. wordt het basisbudget financieel verantwoord; het activiteitenbudget en 
communicatiebudget worden financieel en inhoudelijk verantwoord; 

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Weert/318960.html
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1. INLEIDING 
 
In 2008 is op verzoek van de gemeenteraad een onderzoek gestart naar het functioneren van 
wijkgericht werken binnen de gemeente Weert. Eind 2008 heeft onderzoeksbureau SGBO het 
rapport ‘zestien wijk- en dorpsraden, één gemeente’ gepubliceerd met daarin aanbevelingen en 
geconstateerde weeffouten. Na publicatie is het rapport aan alle betrokkenen toegestuurd. 
 
Aansluitend zijn interne en externe werkgroepen van start gegaan die input leverden voor het 
symposium dat op 25 april jl werd gehouden. Tijdens het symposium ‘Samen-werken aan Weert’ 
werden de voorgestelde kaders getoetst door de wijk- en dorpsraden en medewerkers van de 
samenwerkende partijen.  
 
Het resultaat van dit interactieve voorbereidingsproces leest u in deze nieuwe afsprakenset, die is 
getoetst door een klankbordgroep van bestuursleden van vier wijk- en dorpsraden (Boshoven, 
Moesel, Tungelroy en Stramproy). 
 
Naast deze notitie worden de subsidieafspraken herzien tussen gemeente en wijk- en dorpsraden. 
Deze afspraken worden uitgewerkt in de notitie ‘spelregels gemeente Weert en wijk- en 
dorpsraden’.  
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2. AANBEVELINGEN EN WEEFFOUTEN SGBO 

 

Deze nieuwe afsprakenset geeft antwoord op de geconstateerde weeffouten en de aanbevelingen 
die zijn gedaan door onderzoeksbureau SGBO. 
 
Weeffouten 

SGBO constateerde in het onderzoeksrapport de volgende weeffouten: 
“burgerparticipatie is in de notities uit 2004/2005 vertaald in wijkgericht werken, waarbij 
wijkgericht werken zijn beslag kreeg in wijk- en dorpsraden. Hiermee is burgerparticipatie 
synoniem geworden voor wijk- en dorpsraden. In werkelijkheid zijn burgerparticipatie, wijkgericht 
werken en wijk- en dorpsraden op zichzelf staande zaken.” 

 
“De grote nadruk die is gelegd op de organisatie van wijkgericht werken en de processen die 
daarbinnen de burgerbetrokkenheid moet stimuleren, faciliteren en waarborgen. De inhoud, die 
kan worden gevonden door (integrale) leefbaarheid beter te operationaliseren, is onderbelicht 
gebleven. Hierdoor gaat wijkgericht werken vooral –of in ieder geval teveel-  over de ‘wievraag’ 
met in het kielzog de ‘waaromvraag’, terwijl de ‘wat’ en ‘hoe’ vraag onvoldoende aandacht krijgt.” 
 

Aanbevelingen 

SGBO doet in het onderzoeksrapport de volgende aanbevelingen: 
1. Herijk de visie op burgerparticipatie 
2. Benoem een beperkt aantal onderwerpen voor wijkgericht werken 
3. Stuur op leefbaarheiddoelstellingen 
4. Differentieer naar wijk- en dorpsraden 
5. Zorg voor een gedragen visie op burgerparticipatie 
6. Zorg ervoor dat wijk- en dorpsbewoners vroegtijdig worden betrokken 
7. Breid het wijkwethouderschap verder uit 
8. Zorg voor structurele contacten tussen gemeenteraad en wijk- en dorpsraden 
9. Stel per wijk en dorp een goede agenda voor de toekomst op 
10. Spreek af welke rol de WDR in de lokale democratie invullen 
11. Zorg voor open, democratische structuren in de wijken en dorpen 
12. Ondersteun wijken en dorpen met een minder krachtige infrastructuur 
13. Spreek met elkaar af wat je kunt en mag verwachten 
14. Leg de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van gebiedsgericht werken bij het MT 
15. Leg de verantwoordelijkheid voor burgerbetrokkenheid bij de 

projectleiders/beleidsmedewerkers 
16. Versterk de kennis en vaardigheden van projectleiders en beleidsmedewerkers 
17. Herijk de rol van de sectorconsulenten (wijkcoördinatoren) 
18. Integreer de planningsinstrumenten 
19. Stel een realistische en gedragen verbeteragenda op 

 

 

Oplossingsrichtingen 

 

Scheiden wijkgericht werken en burgerparticipatie 

SGBO adviseert om in de toekomst wijkgericht werken en burgerparticipatie te scheiden. Op die 
manier worden heldere kaders gecreëerd voor beide onderwerpen en kan verwarring, zoals die nu 
vaker wordt ervaren, worden voorkomen (zie schema 1).   
 
Nieuwe afsprakenset voor wijkgericht werken en een leidraad voor interactief beleid 

Onderliggende notitie schept kaders en randvoorwaarden voor de toekomstige manier van 
wijkgericht werken, terwijl voor burgerparticipatie in het kader van ‘interactief beleid’ een leidraad 
wordt ontwikkeld (zie schema 1). 
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Schema 1: Ontwikkelingen wijkgericht werken/interactief beleid 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Wijkgericht werken 

Het met partners, burgers en overige deelnemers werken aan het stimuleren van de sociale 
samenhang en het –op basis van leefbaarheidonderwerpen- optimaliseren van de leefbaarheid in 
een wijk of dorp. 
Leefbaarheidonderwerpen zijn: schoon, heel, veilig (verkeers- en sociale veiligheid) en 
ontmoeting/samenleven. 
 
**Interactief beleid 

Het zo vroeg mogelijk betrekken van organisaties, bedrijven, burgers en anderen bij het 
gezamenlijk opstellen en uitvoeren van beleid. De gemeente vraagt om interactie en is de 
trekker/regisseur van het proces en daarmee ook verantwoordelijk voor het verloop van het 
proces.  

Notitie ‘Samen-werken aan 
Weert’ 
 
- Korte termijn acties 
 
Partners:  
Wonen Weert, PUNT welzijn, 
Politie Limburg Noord, wijk- 
en dorpsraden en gemeente 
Weert (regierol). 
 
Instrument: 
leefbaarheidagenda 
 
Gereed: 
September 2009 
 
Actieverantwoordelijke: een 
van de 5 partijen 
 

Notitie ‘Spelregels 
gemeente Weert en wijk- 

en dorpsraden’  
 
Gereed:  
September 2009 
 

Leidraad interactief beleid  
 
- (middel)lange termijn 
acties/trajecten/projecten 
 
Documenten: 

- visie 
- leidraad 
- plan van aanpak 

 
Gereed: 
December 2009 
 
Actieverantwoordelijke: 
projectleider/beleidsme-
dewerker gemeente  

 

 

Subsidierelatie 
gemeente/wijk- en 

dorpsraden 

Wijkgericht werken met 
partners   

Wijkgericht werken * Interactief beleid ** 

Betrekken van burgers en organisaties bij  
gemeentelijke taken 
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3. DOELSTELLING 
 
Wat willen we bereiken? 

Een schone, hele en veilige leefomgeving waarin mensen elkaar ontmoeten, zich verantwoordelijk 
voelen voor hun leefomgeving en daar een actieve bijdrage aan leveren.  
 
Met wie willen we dat bereiken? 

Bewoners samen met partners (PUNT welzijn, Wonen Weert, Politie Limburg-Noord, gemeente en 
wijk- en dorpsraden) en overige instellingen/groepen.  
 
Hoe gaan we dat bereiken? 

Door middel van samenwerking tussen bewoners en partners die komen tot het jaarlijks opstellen 
en uitvoeren van een leefbaarheidagenda per wijk/dorp. 
 
Wanneer willen we dat bereiken? 

Na het besluit van de gemeenteraad in september 2009 wordt gestart met de uitvoering van de 
nieuwe afsprakenset en zullen fasegewijs leefbaarheidagenda’s tot stand komen. Eind 2010 zal er 
voor elke wijk en ieder dorp een leefbaarheidagenda zijn.  
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4. KADERS EN RANDVOORWAARDEN 

 

4.1 Samenwerking partners 

Wonen Weert, PUNT welzijn, politie Limburg-Noord en de gemeente Weert hebben afgesproken een 
samenwerkingsovereenkomst te sluiten voor wijkgericht werken. In deze overeenkomst maken zij 
afspraken over: een gezamenlijke doelstelling, heldere taken en verantwoordelijkheden, uniforme 
gebiedsindelingen en de inzet van mensen en middelen.  
 

4.2 Definitie wijkgericht werken 

Het met bewoners, partners en overige deelnemers werken aan het stimuleren van de sociale 
samenhang en het –op basis van leefbaarheidonderwerpen- optimaliseren van de leefbaarheid in 
een wijk of dorp. 
Leefbaarheidonderwerpen zijn: schoon, heel, veilig (verkeers- en sociale veiligheid) en 
ontmoeting/samenleven. De leefbaarheidagenda wordt het instrument om wijkgericht werken vorm 
te geven.  
 

4.3 Bewoners zelf verantwoordelijk 

Bewoners dragen eigen verantwoordelijkheid binnen het wijkgericht werken. Door de wijk- en 
dorpsraden en professionele partners worden zij gestimuleerd en ondersteund om actief te kunnen 
zijn in de directe leefomgeving  
 

4.4 Maatschappelijke trends 

Tijdens het VNG congres 2009 benadrukte professor Pieter Winsemius in zijn toespraak het 
samenspel tussen gemeente en burgers. Winsemius: “De kunst is in te spelen op de kwaliteiten 
van de burger. Durf hen de ruimte en rugdekking te geven. Het echte talent zit bij de burger”  
 
In opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten voerde de commissie Toekomst Lokaal 
Bestuur een onderzoek uit naar de rol van gemeenten in 2015 met de titel: ‘Wil tot verschil’. Een 
van de kenmerkende conclusies: “Voor lokale bestuurders in 2015 wordt het er niet makkelijker, 
maar uitdagender op. Indien deze bestuurders verbindingen in loyaliteiten en identiteiten van 
burgers weten aan te brengen, gemeenschappen weten te stimuleren en samenwerkingsrelaties 
kunnen verdiepen, dan zal hun meerwaarde sterk zijn.” 
 
In de nieuwe afsprakenset wijkgericht werken kunnen we stellen dat het wijkgericht werken in 
Weert inspeelt op de kwaliteiten van de burger. De burger bepaalt in de toekomst welke thema’s 
belangrijk zijn in de directe leefomgeving en heeft invloed op de acties die worden ingezet om een 
en ander te verbeteren/bevorderen. De wijk- en dorpsraden spelen een belangrijke rol als 
intermediair tussen gemeente en burger.  
 

4.5 WMO  

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning vraagt van zowel de gemeente als netwerkpartners 
(waaronder PUNT welzijn, Wonen Weert en Politie),  wijk- en dorpsraden én bewoners een actieve 
rol. Wijkgericht werken past in de doelstelling van de WMO voor wat betreft prestatieveld 1: het 
bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten. 
Zelfredzaamheid van de burger staat hierin voorop! 
 

4.6 Overige beïnvloedingsmogelijkheden 

Naast de ontwikkelingen binnen wijkgericht werken en interactief beleid zijn er diverse 
mogelijkheden (burgerinitiatief, inspreekrecht etc.) om gemeentelijke besluitvorming en 
dienstverlening te beïnvloeden. Deze mogelijkheden staan voor burgers en maatschappelijke 
organisaties open (zie www.weert.nl).  
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4.7 Bestaand beleid  

Bij het bepalen van thema’s in de leefbaarheidagenda dient bestaand beleid in acht genomen te 
worden. Elke partner is zelf verantwoordelijk voor participatie. 
- burgerpeiling; gemeente Weert 
- accommodatiebeleid; gemeente Weert 
- integraal veiligheidsbeleid; gemeente (regie) en de netwerkpartners 
- speelruimtebeleidsplan; gemeente Weert 
- beleidsvisie PUNT welzijn 
- productenboek PUNT welzijn 
- strategisch voorraadbeheer Wonen Weert 
- WMO beleidsplan; gemeente Weert 
- Beheervisie Binnenstad; gemeente Weert 
- Rioleringsplan; gemeente Weert 
- etc. 

4.8 Voldoende capaciteit, budget en tijd  

De partijen zijn overeengekomen om voor wijkgericht werken voldoende capaciteit, tijd en geld in 
te zetten. Zie hoofdstuk 7, 8 en 9. 
 

5. TRAJECT INTERACTIEF BELEID 
Op basis van de conclusies en aanbevelingen in het rapport  van SGBO is gekozen voor een 
scheiding tussen wijkgericht werken en burgerparticipatie en deze via twee aparte trajecten verder 
te ontwikkelen. 
 
Er spelen diverse ontwikkelingen op het gebied van participatie. In het maatschappelijk middenveld 
vinden allerlei partijen elkaar steeds vaker bij het gezamenlijk ontwikkelen en uitvoeren van beleid. 
Vanuit het rijksbeleid wordt via beleidsprogramma’s zoals “Samen werken, samen leven”, het 
stimuleringsprogramma Burgerlink (2008-2011) en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 
ingezet op bevordering van participatie en zelfwerkzaamheid.  
 
B&W heeft ervoor gekozen om de onderzoeksvraag voor burgerparticipatie uit te breiden naar het 
organisatiebreed invoeren van ‘interactief beleid’. Hiermee kan zij antwoord geven op  
participatievraagstukken (en niet alleen burgerparticipatie). Onder interactief beleid wordt 
verstaan: het zo vroeg mogelijk betrekken van organisaties, bedrijven, burgers en anderen bij het 
gezamenlijk opstellen en uitvoeren van beleid. De gemeente vraagt om interactie en is de 
trekker/regisseur van het proces en daarmee ook verantwoordelijk voor het verloop van het 
proces.  
 
Op dit moment wordt bij diverse beleidsvelden al succesvol interactief beleid toegepast zoals bij de 
totstandkoming van het Wmo-beleidsplan, de uitvoering van het speelruimtebeleidsplan, diverse 
klankbordgroepen en de totstandkoming van deze notitie. Wat echter ontbreekt, is een richtsnoer 
dat garandeert dat volgens een uniforme werkwijze met interactief beleid wordt gewerkt. Het 
streven is om -van beleidsontwikkeling tot uitvoering- een bewuste afweging te maken of en op 
welk niveau interactief beleid kan worden ingezet. Interactief beleid zorgt ervoor dat B&W en de 
gemeenteraad over optimale informatie beschikken waarmee zij tot goede besluitvorming kunnen 
komen. Dit moet resulteren in een stijging van het gemeentelijk dienstverleningsniveau. 
 
Geïnteresseerde wijk- en dorpsraden zijn in de gelegenheid om zitting te nemen in een 
klankbordgroep voor de opzet van de leidraad en plan van aanpak interactief beleid. Zij kunnen 
hierin kenbaar maken hoe zij hun rol binnen het interactief beleid zien.   
 
Onder leiding van een stuurgroep wordt gestreefd om de volgende documenten in december 2009 
gereed te hebben:  

• Visie interactief beleid in de gemeente Weert, 
• Leidraad voor interactief beleid, 
• Plan van aanpak. 
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6.  WIJKGERICHT WERKEN IN DE PRAKTIJK; DE LEEFBAARHEIDAGENDA 

 

Elke wijk en elk dorp een leefbaarheidagenda 

Voor elke wijk en elk dorp een leefbaarheidagenda, dat is het uitgangspunt. De invoering zal 
fasegewijs gebeuren. In de praktijk zullen wijk- en dorpsraden en de bewoners de 
leefbaarheidagenda voorzien van ‘belevingsinformatie’ (op basis van ervaringen) en de 
professionele organisaties met ‘systeeminformatie’ (op basis van analyses, cijfers, meldingen).  
 
Om een goede leefbaarheidagenda te kunnen maken, hebben alle partners inzicht nodig in lange 
termijnontwikkelingen.  
 
Voorbereiding 

Beknopte analyse (beleving- en systeemgegevens uit o.a. resultaten burgerpeiling, demografische 
gegevens, veiligheidsanalyse) 
 
Inhoud leefbaarheidagenda 

• Korte omschrijving van wijk/dorp (op basis van beknopte analyse) 
• Situatieschets van wijk/dorp 
• Leefbaarheidthema’s (maximaal 5) 
• Thema’s uitgewerkt in activiteit, actieverantwoordelijke, tijd en financiën 
• Communicatieparagraaf 
• Laatste pagina bevat verwijsindex met namen, e-mailadressen van contactpersonen. 
• Lay-out  
• Bezorging huis aan huis per wijk/dorp 

 
Voortgangbewaking 

Elk kwartaal zullen wijk- en dorpsraden en professionals de voortgang van de leefbaarheidagenda’s 
bespreken in coördinatiegroepen (zie 7.1). Deze bijeenkomsten zijn openbaar en worden per 
gebied geclusterd georganiseerd. De wijk- en dorpsraden bepalen zelf op welke wijze (gezamenlijk 
met andere wijken/dorpen of individueel) de vergaderingen plaatsvinden.  
 
Clustergebieden: 

• Boshoven, Molenakker en Laar 
• Biest, Leuken en Groenewoud 
• Centrum en Fatima 
• Rond de Kazerne, Keent, Moesel en Graswinkel 
• Stramproy, Tungelroy, Altweerterheide en Swartbroek 

 

 

Evaluatie  

De leefbaarheidagenda’s worden jaarlijks in het eerste kwartaal geëvalueerd door de 
coördinatiegroepen.  
 
Mensen en middelen  

Voor de uitvoering van de thema’s en de daarbij behorende acties worden voldoende middelen en 
capaciteit vrijgemaakt (zie hoofdstuk 9.1).  
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7. ROLVERDELING 
 
Welke rollen hebben de samenwerkende partners binnen het wijkgericht werken? 

7.1 Collectief 

 
Jaarlijks overleg portefeuillehouder 

De burgemeester als portefeuillehouder wordt over de voortgang op de hoogte gehouden door de 
directeur Samenleving en Burgers van de gemeente. Jaarlijks vindt overleg plaats tussen de 
portefeuillehouder en de partners.  
 
Directiegroep 

In de directiegroep zitten directieleden van de gemeente Weert, PUNT welzijn, Wonen Weert en de 
chef basiseenheid Weert/Nederweert. De directiegroep is in het samenwerkingsverband 
verantwoordelijk voor het wijkgericht werken.  
 
De leefbaarheidagenda’s komen bottom-up (vanuit de burger) tot stand. De directie toetst de 
leefbaarheidagenda’s die door de coördinatiegroepen worden ingediend op haalbaarheid en 
financiën. Immers, van de partners wordt veelal ook een bijdrage in mensen of kennis gevraagd bij 
het uitvoeren van de leefbaarheidagenda. De leefbaarheidagenda’s worden ter kennisgeving 
aangeboden aan het gemeentebestuur. De directiegroep koppelt de inhoud van de 
leefbaarheidagenda’s binnen de eigen organisatie terug, waardoor de ondersteuning vanuit de 
partners bij het realiseren van de leefbaarheidagenda’s wordt geborgd.  
 
De directiegroep kan los van de leefbaarheidagenda’s in voorkomende gevallen -die de 
leefbaarheid in een wijk/dorp (in)direct beïnvloeden- een collectief besluit nemen voor het treffen 
van maatregelen. In de spelregels tussen wijk- en dorpsraden en gemeente worden criteria 
opgenomen voor aanvragen voor het wijkenbudget buiten de leefbaarheidagenda’s om. De 
directiegroep wordt ondersteund door de wijkmanager van de gemeente. 
 
Coördinatiegroepen 

In de coördinatiegroepen zitten de wijkmanager (afd. Welzijn), de werkvoorbereider of coördinator 
Wijkzaken (Stadsbeheer) van de gemeente, de teamleider van PUNT welzijn, de 
leefbaarheidmedewerker van Wonen Weert, de wijkagent van de politie en bestuurslid (leden) van 
de wijk- of dorpsraad. Zij stellen de leefbaarheidagenda’s op en bepalen de (haalbare) thema’s op 
wijk/dorpniveau en zien toe op de uitvoering.  
 
De coördinatiegroep heeft een signalerende rol aan de directiegroep. De wijkmanagers zijn 
voorzitter van de coördinatiegroepen. De wijkmanager krijgt secretariële en administratieve 
ondersteuning van collega’s van de partijen die daarvoor zijn aangewezen. Tijdens de vergadering 
van de coördinatiegroepen kan – naast de thema’s uit de leefbaarheidagenda’s- ook de dagelijkse 
gang van zaken in een wijk/dorp worden besproken. Op afroep worden andere partijen -afhankelijk 
van het thema- bij dit overleg betrokken. Gedacht kan worden aan basisscholen, 
ouderenorganisaties, deskundigen op het gebied van verkeersveiligheid etc.  
 
De huidige buurtplatformvergaderingen, georganiseerd door enkele wijk- en dorpsraden, komen 
met de komst van de coördinatiegroepen te vervallen.  
 
Themagroepen 

In de themagroepen zijn de wijkteamleden (gemeente), wijkmeesters (Wonen Weert), 
opbouwwerkers (PUNT welzijn), ondersteunende diensten (Politie) en leden van de wijk- en 
dorpsraden vertegenwoordigd. Zij zorgen ervoor dat acties uit de leefbaarheidagenda’s worden 
uitgevoerd. De themagroepen hebben een signalerende rol naar de coördinatiegroep. Elke 
themagroep heeft een voorzitter (van een van de partijen) die zorgt voor de planning van 
afspraken en notulen. De voorzitter brengt verslag uit aan de actieverantwoordelijke van de 
betreffende coördinatiegroep. 
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7.2 Individueel (per partner) 

Elke medewerker van een partner heeft een specifieke rol omdat hij/ze deelneemt aan een 
coördinatiegroep/themagroep of elders een bijdrage aan levert. 

 
Rol van de Gemeente 

Binnen het wijkgericht werken hebben diverse gemeentelijke afdelingen en medewerkers een rol. 
Het gaat om de volgende functies: 
 
• Wijkmanager (afdeling Welzijn) 

De wijkmanager heeft de regie over alle afspraken binnen het wijkgericht werken (notitie 
‘Samen-werken aan Weert’ en de spelregels tussen gemeente/wijk- en dorpsraden). De 
wijkmanager heeft totaaloverzicht, is procesbewaker, controleert en stuurt op eindresultaat.  
De wijkmanager wordt door collega’s en partners geïnformeerd over lopende ontwikkelingen in 
de wijken en dorpen in Weert.  

• Coördinator wijkzaken (Stadsbeheer) 
Coördineert de dagelijkse gang van zaken op het gebied van onderhoud openbare ruimte. 

• Werkvoorbereider (Stadsbeheer) 
Coördineert projecten op het gebied van onderhoud openbare ruimte. 

• Wijkteams (afdeling Onderhoud Openbare Ruimte) 
Het wijkteam en de wijkteamleider zijn de uitvoerders in wijk/dorp. Zij kunnen worden 
aangesproken op het dagelijks onderhoud in de wijk/dorp.  

• Vakambtenaar 
De vakambtenaar kan aanspreekpunt en/of uitvoerder bij de uitvoering van thema’s uit de 
leefbaarheidagenda zijn.  

• Stadstoezicht 
De toezichthouders en Boa’s zijn de oren en ogen van de wijken en dorpen als het gaat om 
veiligheid en toezicht. Zij hebben een signalerende rol naar de coördinatiegroep. 

 
Rol van Wonen Weert 

 

• Leefbaarheidmedewerker Wonen Weert 
De medewerker leefbaarheid is belast met het klantenbeheer op individueel, complex- en 
wijkniveau met als doel het woongenot, leefbaarheid en verhuurbaarheid te bevorderen. Hierbij 
is van belang het opbouwen en onderhouden van netwerken.  

• Wijkmeester en overige medewerkers Wonen Weert 
De wijkmeester en overige medewerkers zijn uitvoerders van projecten en dagelijkse zaken in 
de wijken en dorpen. 

 

Rol van de Politie 

 

• Wijkagent 
Binnen de context van gemeenschappelijke veiligheidsaanpak, levert de wijkagent op basis van 
systematisch vergaarde informatie probleemgericht en in samenwerking met partners 
herkenbaar maatwerk. De kerntaken van de wijkagent zijn: opsporing, handhaving, noodhulp 
verlenen, signaleren en adviseren. De wijkagent onderhoudt ook contact met de BOA’s van 
stadstoezicht (gemeente).  

• Taakaccenthouder, wijkteamleden, ondersteunende diensten 
Zij zijn aanspreekpunt/uitvoerder bij de uitvoering van specifieke thema’s uit de 
leefbaarheidagenda.  

 
Rol PUNT welzijn 

 

• Teamleider 
De teamleider stelt de kaders vast waarbinnen de uitvoering van de leefbaarheidagenda door 
de wijkopbouwwerker van PUNT welzijn plaatsvindt en stelt voor deze werkzaamheden 
faciliteiten beschikbaar. Draagt zorg voor de goede uitvoering en onderhoudt contacten met 
alle partners. 

• Wijkopbouwwerker 
Ondersteunt wijk- en dorpsraad bij het proces van samen met de bewoners aandragen van 
onderwerpen voor de leefbaarheidagenda. De wijkopbouwwerker draagt samen met de 
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samenwerkende partners ook onderwerpen aan voor de leefbaarheidagenda en helpt mee bij 
de uitvoering van de agenda.  

 
Rol Wijk- en dorpsraden en bewoners 

 

• Wijk- en dorpsraadleden 
De wijk- en dorpsraad levert de ‘belevingsinformatie’ van de wijk/dorp. Zij is coproducent en 
co-uitvoerder van de leefbaarheidagenda. De wijk- en dorpsraad verzoekt haar bewoners om 
thema’s aan te leveren voor de leefbaarheidagenda. Daarnaast informeert de wijkraad de 
bewoners over lopende zaken. Tevens stimuleert zij de bewoners om (gezamenlijke) 
initiatieven op het gebied van leefbaarheid te nemen. 

• Bewoners 
De bewoners leveren de ‘belevingsinformatie’ van een wijk of dorp en worden door de partners 
(en met name de wijk/dorpsraad) gestimuleerd om actief mee te doen in hun wijk/dorp. 
Daarnaast leveren zij –al dan niet op verzoek van de wijk/dorpsraad- onderwerpen aan voor de 
leefbaarheidagenda. De partners (inclusief wijk- en dorpsraden) informeren de bewoners over 
de definitieve leefbaarheidagenda.  

 



‘Samen-werken aan Weert’   
23 september 2009 

13 

8. ORGANISATIE SCHEMATISCH WEERGEGEVEN 
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8. COMMUNICATIE 

8.1  Communicatie over en binnen het traject 

Binnen het traject wijkgericht werken zijn twee vormen van communicatie te onderscheiden. 
Enerzijds communicatie over het traject en anderzijds communicatie binnen het traject.  
 
Communicatie over het traject gaat in op de vraag ‘Hoe krijgt deze nieuwe manier van werken 
bekendheid en draagvlak onder de betrokkenen? Deze vraag zal vooral gesteld worden bij de 
invoering van het wijkgericht werken. Anders gezegd, ‘Hoe ‘verkopen’ we de werkwijze en hoe 
krijgen we deze werkwijze ingebed bij alle partners?’. Deze vorm van communicatie is vooral 
gericht op medewerkers van de professionele partners en de wijk- en dorpsraden.  
  
Communicatie binnen het traject gaat over de inhoud. Het gaat in op de vragen als ‘Hoe 
communiceren de partners over wat er in de wijk gebeurt of staat te gebeuren?’ ‘Welke 
communicatie-instrumenten zet je daarbij in?’ En ‘Hoe leggen we verantwoording af over wat we 
doen?’ Deze vragen hebben een continu karakter en maken blijvend onderdeel uit van het nieuwe 
wijkgericht werken. Deze vorm van communicatie is zowel gericht op de interne partners als op 
externe doelgroepen.  
 
Voor de invoering van wijkgericht werken binnen de organisaties en in de wijken en dorpen wordt 
een apart traject opgestart. Een belangrijk onderdeel van dit plan is een communicatieparagraaf 
waarin uitgebreid wordt ingegaan op het proces en de inhoud. Wat gaan we communiceren, met 
wie, waarom, wanneer en hoe zodat invoering van deze nieuwe werkvorm een succes wordt. Dat 
plan beschrijft dus de communicatie over het wijkgericht werken.  
 

8.2 Communicatie-instrumenten 

Voor de nieuwe manier van wijkgericht werken zal een aantal bestaande instrumenten vervallen of 
een andere invulling krijgen. De partners houden hun eigen instrumenten. Daarnaast wordt bezien 
of een gezamenlijke huisstijl, logo en webpagina tot de mogelijke nieuwe gezamenlijke 
instrumenten kan behoren. Op die manier krijgt wijkgericht werken een gezicht en kunnen de 
partners als één naar buiten treden. De leefbaarheidagenda wordt hét belangrijkste inhoudelijke 
instrument binnen het wijkgericht werken. Daarom wordt bezien of de leefbaarheidagenda op een 
aantrekkelijke, toegankelijke manier in de wijk verspreid kan worden.  
 
Brieven openstaande zaken 

De brieven openstaande zaken vervallen. Deze passen niet meer in de nieuwe manier van 
wijkgericht werken. In de leefbaarheidagenda wordt een verwijsindex opgenomen met 
contactpersonen en activiteiten. Overige informatie over lopende projecten is te vinden op de 
website van de gemeente Weert. 
 
Wijkagenda 

De prioriteiten uit de wijkagenda kunnen in de toekomst verwerkt worden in de 
leefbaarheidagenda. Daarmee komt de wijkagenda te vervallen. 
 
Dag- en nachtschouw 

De dag- en nachtschouw blijft bestaan. Dit instrument kan een belangrijke bijdrage leveren aan de 
leefbaarheidagenda en aan het dagelijks onderhoud in de wijk/dorp. Data van de schouwen worden 
opgenomen in de leefbaarheidagenda zodat bewoners mee kunnen lopen. 
 
Jaarlijkse contactdag wijk- en dorpsraden 

De jaarlijkse contactdag wordt uitgebreid met de partners. Ook de portefeuillehouder wijkgericht 
werken zal hierbij aanwezig zijn. 
 
Collegebezoek wijk- en dorpsraden 

Collegebezoek blijft bestaan en vindt in overleg met de wijk- en dorpsraden eenmaal in de twee 
jaar plaats.  
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Buurtplatforms/PIMP-overleg (Participatie Inspiratie met Partners) 

De buurtplatforms en PIMP overleg komen te vervallen. Hiervoor komt het coördinatieoverleg in de 
plaats. 
 
Documenten wijk- en dorpsraden 

De door de wijk- en dorpsraden ontwikkelde documenten (zoals structuurvisies e.d.) dienen als 
voedingsbron voor de inhoud van de leefbaarheidagenda’s. 
 
DOP’s/WOA’s (Dorpomgevingsprogramma’s/Wijkontwikkelingsagenda’s) 

In het coalitieprogramma 2006-2010 staat geschreven dat: “voor elke wijk en elk dorp een wijk- of 
dorpsontwikkelingsplan wordt gemaakt, in samenwerking met de wijk- en dorpsraden. Een 
dergelijk plan biedt de basis voor het op peil houden en versterken van de leefbaarheid.” 
 
In de begroting heeft de sector Stadsontwikkeling onder beleidsveld 5.1 opgenomen dat de DOP’s 
naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek van SGBO worden geëvalueerd. Gezien de 
resultaten uit het SGBO-onderzoek en daarmee de komst van de leefbaarheidagenda’s voor 
wijkgericht werken en een leidraad voor interactief beleid, wordt op een nieuwe manier een basis 
gelegd voor het op peil houden van de leefbaarheid in de wijken en dorpen op korte en lange 
termijn. Dit betekent dat er in de toekomst geen nieuwe DOP’s en WOA’s worden gemaakt en dat 
huidige documenten niet meer worden geactualiseerd. De huidige DOP’s en WOA’s dienen als 
voedingsbron voor de leefbaarheidagenda, interactief beleid en subsidieaanvragen. 
 
Subsidieverordening 
In de subsidieverordening Welzijn 2006 staan de ‘spelregels’ genoemd waaraan de wijk- en 
dorpsraden dienen te voldoen om in aanmerking te komen voor subsidie. Vanwege de nieuwe 
afsprakenset wordt de subsidieverordening op onderdelen gewijzigd.  
 
Commissie Algemene Zaken 

De commissie Algemene Zaken is de vakcommissie voor wijkgericht werken; leden van de wijk- en 
dorpsraden en de commissie nemen zelf het initiatief om elkaar wederzijds te informeren.  
 

Raadsfracties 

De leden van de diverse raadsfracties geven zelf inhoud aan de contacten met wijk- en dorpsraden, 
bijv. door het bezoeken van een jaarvergadering, persoonlijke contacten of via een schriftelijk 
verzoek om informatie. 
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9. FINANCIEN EN ORGANISATIE 

9.1 Inzet mensen en middelen 

 

Subsidie 

Wijk- en dorpsraden ontvangen jaarlijks subsidie. Dit bedrag is voor elke wijk en elk dorp gelijk en 
is bedoeld als ‘huishoudbudget’ om vergader-, kopieer-, communicatie-, representatiekosten en 
kleine bijdragen voor de leefbaarheid in wijk/dorp uit te betalen. De hoogte van het bedrag wordt 
nog onderzocht en uitgewerkt in de notitie ‘spelregels tussen gemeente en wijk- en dorpsraden’.  
 
Wijkenbudget 

Om de leefbaarheidagenda’s met daarbij behorende activiteiten te bekostigen wordt een 
‘wijkenbudget’ gecreëerd. Dit budget wordt ‘gevuld’ door bestaande budgetten voor het aanvullend 
leefbaarheidbudget en een nader te bepalen financiële bijdrage uit het Fonds Leefbaarheid van 
Wonen Weert. Dit betekent dat de wijk- en dorpsraden geen individuele leefbaarheidbudgetten 
meer ontvangen, maar dat per wijk/dorp wordt gekeken welk budget zij nodig hebben om de 
activiteiten/acties in de leefbaarheidagenda uit te kunnen voeren.  
 
Voor de uitvoering van de acties uit de leefbaarheidagenda’s kan naast het ‘wijkenbudget’ ook een 
beroep gedaan worden op bestaande budgetten binnen de gemeente (zoals het jeugdbeleid, 
veiligheidsbeleid, onderhoudsposten groen, grijs, afval en riolering,) en andere partners. Daarnaast 
kunnen de financiële reserves van een wijk- of dorpsraad worden ingezet voor de eigen 
leefbaarheidagenda. Ook worden subsidiemogelijkheden bij de provincie onderzocht en kan 
financiële ondersteuning van projecten worden gevraagd bij fondsen zoals het Oranjefonds.  
 
Financiële paragraaf 

Na vaststelling zal de financiële paragraaf verder worden uitgewerkt met de resultaten van het 
onderzoek naar de subsidiebedragen voor wijk- en dorpsraden en de financiële bijdrage van Wonen 
Weert. 
 
Inzet capaciteit 

Alle partners leveren inzet van mensen in de directiegroep, coördinatiegroepen en themagroepen. 
Tevens wordt de wijkmanager vanuit de partijen secretarieel en administratief ondersteund. 
 

9.2 Tijdpad 

 
In het 1e kwartaal 2010 (na besluit gemeenteraad) start de implementatie wijkgericht werken en 
totstandkoming van de eerste drie leefbaarheidagenda’s. Streven is om eind 2010 voor iedere wijk 
en elk dorp een leefbaarheidagenda te hebben. Daarna vindt jaarlijks in het eerste kwartaal 
evaluatie van de leefbaarheidagenda plaats. 
 

9.3 Evaluatie  

 
Medio 2011 zal een evaluatie plaatsvinden van deze notitie (proces en inhoud). Successen en 
verbeterpunten zullen zichtbaar worden. Waar nodig wordt actie ondernomen en/of het beleid 
bijgesteld. 
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BIJLAGE 1: CONTACTGEGEVENS  

 

VRAGEN? 
Stel ze op de juiste plek! 

Algemene aard: 
Klantencontactcentrum 

gemeente Weert 
0495-575000 
www.weert.nl 

Onderhoud openbare ruimte: 
Servicelijn gemeente 

0495-575275 
servicelijn@weert.nl 

 

WIJKGERICHT 

WERKEN 
Leefbaarheid:  

schoon, heel, veilig en ontmoeting 
 

Specifiek 

project/onderwerp: 
Vakambtenaar  

Wijkmanager  

Proces  
leefbaarheid(agenda) en 

subsidierelatie 
0495-575482/483 

Actieverantwoordelijken 
leefbaarheidagenda PUNT 
welzijn  

 

Actieverantwoordelijke 

leefbaarheidagenda Politie 
Limburg Noord 

 

Actieverantwoordelijke 

leefbaarheidagenda 
gemeente Weert 
 

Actieverantwoordelijke 

leefbaarheidagenda Wonen 
Weert 

 

Actieverantwoordelijke 

leefbaarheidagenda wijk- en 
dorpsraden 

 

Algemeen nummer 
PUNT welzijn: 
0495-697900 

Algemeen nummer 
Wonen Weert: 

0495-454500 

 
Algemeen nummer  

Politie Limburg-Noord: 
0900-8844 

OVERIGE 

Coördinator Wijkzaken  

Inhoud  
leefbaarheid(agenda) 

0495-575334 

Vakambtenaar 

Inhoud  
leefbaarheid(agenda) 
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BIJLAGE 2: BEKNOPTE SAMENVATTING HUIDIGE EN TOEKOMSTIGE AFSPRAKEN         

  

 

Afspraken tot 2009 Afspraken vanaf 2009 

Wijkgericht werken = burgerparticipatie = wijk- en dorpsraden Scheiden wijkgericht werken en burgerparticipatie 
  
Alleen gemeentelijke afspraken met wijk- en dorpsraden Afspraken met partners PUNT welzijn, Wonen Weert, Politie Limburg Noord, 

gemeente en wijk- en dorpsraden 

Wijkgericht werken = beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering = 
ongelimiteerd 

Wijkgericht werken = beleidsuitvoering = leefbaarheid (schoon, heel, veilig 
(verkeer/sociaal) en ontmoeting/samenleven = gelimiteerd 

Wijkgericht werken = 1. proces, 2. inhoud Wijkgericht werken = 1. inhoud, 2. proces 
Wijk- en dorpsraden hebben adviesrol Wijk- en dorpsraden ook co-producent en co-uitvoerder van leefbaarheidagenda 
Geen activiteitenkalender Activiteiten in de vorm van leefbaarheidagenda 
Activiteiten niet gepland, waardoor regelmatig gebrek aan geld/tijd Geplande activiteiten waardoor haalbaar in tijd, geld en capaciteit 
Geen heldere organisatiestructuur Heldere organisatiestructuur 
Nihil budget voor uitvoeren leefbaarheidprojecten Wijkenbudget voor uitvoeren leefbaarheidprojecten  
  
Instrumenten:  
Subsidie Subsidieverordening op onderdelen aanpassen.  
Aanvullend leefbaarheidbudget Wordt opgenomen in het ‘wijkenbudget’. Hiervan worden acties van de 

leefbaarheidagenda bekostigd. 
Brieven openstaande zaken Vervalt; in leefbaarheidagenda wordt een verwijsindex opgenomen en info op 

www.weert.nl.  
Wijkagenda (prioriteiten voorjaarsnota) Vervalt; prioriteiten worden in leefbaarheidagenda opgenomen.  
Dag- en nachtschouw Blijft gehandhaafd; input voor leefbaarheidagenda en dagelijks onderhoud 
Jaarlijkse contactdag wijk- en dorpsraden Blijft gehandhaafd uitgebreid met externe partners en portefeuillehouder 

Collegebezoek wijk- en dorpsraden Blijft gehandhaafd, in overleg met de wijk/dorpsraad 
Documenten wijk- en dorpsraden (bijv. structuurvisies) Blijven bestaan; dienen als voedingsbron voor ontwikkeling, interactief beleid en 

leefbaarheidagenda. 
DOP’s/WOA’s dorpomgevingsprogramma/wijkontwikkelingsagenda - er worden geen nieuwe DOP’s en WOA’s gemaakt 
 - huidige DOP’s en WOA’s worden niet geactualiseerd 
 - dienen als voedingsbron voor subsidieaanvragen, interactief beleid en leefb.agend 
Buurtplatformvergaderingen wijk- en dorpsraden Vervallen;  worden vervangen door overleg coördinatiegroepen 

PIMP overleg (Participatie Inspiratie Met Partners) - Vervalt; wordt vervangen door overleg coördinatiegroepen 
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BIJLAGE 3: DEFINITIES 

 

 

Wijkgericht werken 

Het met partners, burgers en overige deelnemers werken aan het stimuleren van de sociale 
samenhang en het –op basis van leefbaarheidonderwerpen- optimaliseren van de leefbaarheid in 
een wijk of dorp. 
Leefbaarheidonderwerpen zijn: schoon, heel, veilig (verkeers- en sociale veiligheid) en 
ontmoeting/samenleven. 
 
Interactief beleid 

Het zo vroeg mogelijk betrekken van organisaties, bedrijven, burgers en anderen bij het 
gezamenlijk opstellen en uitvoeren van beleid. De gemeente vraagt om interactie en is de 
trekker/regisseur van het proces en daarmee ook verantwoordelijk voor het verloop van het 
proces.  
 
Burgerparticipatie 

Burgerparticipatie is een vorm van interactief beleid. Het zo vroeg mogelijk betrekken van burgers 
bij het gezamenlijk opstellen en uitvoeren van beleid. De gemeente vraagt om interactie en is 
trekker/regisseur van het proces en daarmee ook verantwoordelijk voor het proces.  
 
Leefbaarheid 

Er bestaan verschillende definities van leefbaarheid. De Van Dale schrijft: “geschikt om erin of 
ermee te kunnen leven”.  Een uitgebreidere omschrijving van leefbaarheid:”de aspecten die men 
ervaart binnen een omgeving en in de nabijheid van de omgeving en die ervoor zorgen dat mensen 
zich wel of niet goed voelen op de plek waar ze zich op dat moment bevinden.’” (Bron: www.mens-
en-samenleving.infonu.nl).   
 
Sociale samenhang 

Sociale samenhang en  ‘sociale cohesie’  zijn synoniemen en zijn net zulke containerbegrippen als 
de term leefbaarheid. Volgens de definitie van Paul Schnabel is sociale samenhang: ‘De mate 
waarin mensen in hun gedrag en beleving uitdrukking geven aan hun betrokkenheid bij 
maatschappelijke verbanden in hun persoonlijke leven, als burger in de maatschappij en als lid van 
de maatschappij’.   
 
Leefbaarheidagenda 

Instrument voor wijkgericht werken. Elke wijk en elk dorp maakt jaarlijks een leefbaarheidagenda. 
In de agenda worden ten hoogste vijf thema’s benoemd waaraan activiteiten worden gekoppeld die 
haalbaar zijn in tijd, geld en capaciteit. 
 
Wijkraad 

Een door B&W erkende organisatie, die zich richt op het stimuleren van de leefbaarheid en het 
bevorderen van de sociale samenhang in eigen wijk- of dorp.   
De wijkraadsleden zijn betrokken en actieve mensen die wonen in de wijk. Ze worden niet 
democratisch gekozen, maar melden zich aan. De wijkraad adviseert het college van B&W 
gevraagd en ongevraagd over leefbaarheidonderwerpen en zaken die te maken hebben met de 
sociale samenhang ik de wijk.  
 
Partners 

Gemeente Weert, PUNT welzijn, Wonen Weert en Politie Limburg-Noord, basiseenheid 
Weert/Nederweert en wijk- en dorpsraden hebben werkafspraken gemaakt om wijkgericht werken 
in de toekomst gezamenlijk vorm te geven.  
 
 
Geraadpleegde informatie/literatuur te vinden op: 
 
Advies RMO ‘De wijk nemen’: www.adviesorgaan-rmo.nl 
 ‘Wil tot verschil’: www.vng.nl 
Handreiking Wmo/wijkaanpak een sterk duo www.wmoindebuurt.nl  
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1: INLEIDING 

 
 
Het gemeentelijk beleid voor subsidiering van wijk/dorpsraden is erop gericht om de wijk- 
en dorpsraden financieel te ondersteunen om de leefbaarheid in de wijken en dorpen te 
bevorderen en de sociale samenhang tussen de burgers te vergroten.  
 
Door wijk/dorpsraden en bewoners van wijken en dorpen te betrekken bij het verbeteren 
van hun leefomgeving, krijgen zij de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op wat er in 
hun directe leefomgeving gebeurt.  
 
De wijk/dorpsraad is intermediair tussen gemeente en bewoners in de wijken en dorpen 
en vice versa, en weet als geen ander wat er leeft in de wijken en dorpen in Weert.  
 
De nieuwe werkwijze voor wijkgericht werken en de daarmee gepaard gaande 
aanpassingen in de spelregels en subsidieafspraken voor wijk- en dorpsraden worden 
vastgelegd in deze notitie. Nieuwe subsidieafspraken worden opgenomen in de 
subsidieverordening Welzijn.  
 

 
 



 

Spelregels gemeente/wijk- en dorpsraden 
14 januari 2010   
   

4 

2: AANLEIDING  

 
In 2008 is op verzoek van de gemeenteraad gestart met een onderzoek naar het 
functioneren van het wijkgericht werken in Weert. Onderzoeksbureau SGBO publiceerde 
het rapport ‘zestien wijk/dorpsraden, één gemeente’. Aan de hand van de aanbevelingen 
en weeffouten uit het rapport is een nieuwe werkwijze beschreven in de notitie ‘Samen-
werken aan Weert’ die op 4 november 2009 werd vastgesteld door de gemeenteraad.  
 
In hoofdstuk 9 van de notitie ‘Samen-werken aan Weert’ staat de volgende tekst: 
 
Subsidie 

Wijk- en dorpsraden ontvangen jaarlijks subsidie. Dit bedrag is voor elke wijk en elk dorp 
gelijk en is bedoeld als ‘basisbudget’ om vergader-, kopieer-, communicatie-, 
representatiekosten en kleine bijdragen voor de leefbaarheid in wijk/dorp uit te betalen.  
 
Wijkenbudget 

Om de leefbaarheidagenda’s met daarbij behorende activiteiten te bekostigen wordt een 
‘wijkenbudget’ gecreëerd. Dit budget wordt ‘gevuld’ door bestaande budgetten voor het 
aanvullend leefbaarheidbudget en een nader te bepalen financiële bijdrage uit het Fonds 
Leefbaarheid van Wonen Weert. Dit betekent dat de wijk- en dorpsraden geen individuele 
leefbaarheidbudgetten meer ontvangen, maar dat per wijk/dorp wordt gekeken welk 
budget zij nodig hebben om de activiteiten/acties in de leefbaarheidagenda uit te kunnen 
voeren.  
 
Voor de uitvoering van de acties uit de leefbaarheidagenda’s kan naast het ‘wijkenbudget’ 
ook een beroep gedaan worden op bestaande budgetten binnen de gemeente (zoals het 
jeugdbeleid, veiligheidsbeleid, onderhoudsposten groen, grijs, afval en riolering,) en 
andere partners. Daarnaast kunnen de financiële reserves van een wijk- of dorpsraad 
worden ingezet voor de eigen leefbaarheidagenda. Ook worden subsidiemogelijkheden bij 
de provincie onderzocht en kan financiële ondersteuning van projecten worden gevraagd 
bij fondsen zoals het Oranjefonds. 
 
Het beheer van het wijkenbudget wordt in een apart voorstel verwerkt. 
 
De nieuwe werkwijze heeft effect op de huidige subsidieregeling tussen gemeente en wijk/ 
dorpsraden. Uitgaande van de afspraken voortvloeiend uit de nieuwe werkwijze, zijn de 
subsidieafspraken en spelregels met wijk/dorpsraden in onderstaand voorstel verder 
uitgewerkt.  
 
 
3: BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 

 
Wijk- en dorpsraad  
Een door B&W erkende organisatie, die zich richt op het stimuleren van de leefbaarheid en 
het bevorderen van de sociale samenhang in eigen wijk- of dorp. De wijkraad- en 
dorpsraadleden zijn betrokken en actieve mensen die wonen in de wijk/het dorp. Ze 
worden niet democratisch gekozen, maar melden zich aan. Elke wijk of dorp heeft 
maximaal 1 wijk- of dorpsraad. 
 
Taken wijk/dorpsraden (zoals beschreven in de notitie ‘Samen-werken aan Weert’) 

1. Samen met partners opstellen en uitvoeren van de leefbaarheidagenda. 
2. Stimuleren van bewoners om actief mee te werken aan het opstellen en uitvoeren 

van de leefbaarheidagenda. 
3. Als belangenbehartiger bewoners informeren en adviseren in relatie tot gemeente 

en andere professionele organisaties. 

mderrez
Markering

mderrez
Markering
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Doelstelling wijk/dorpsraad 
In de statuten van de wijk/dorpsraden staan doelstellingen beschreven. De belangrijkste 
doelstellingen zijn: 

- Het bevorderen van de onderlinge contacten tussen bewoners van de buurt en de 
belangenbehartiging van deze bewoners, onder andere richting lokale overheid; 

- het bevorderen van de woon- en leefsituatie in wijken en dorpen; 
- bewoners(groepen) daarin te stimuleren, te begeleiden en/of te ondersteunen. De 

wijk/dorpsraad tracht dit te doen in overleg en samenwerking met de gemeente 
en andere instanties die werken aan de leefbaarheid in de wijk. 

 
Wijkenbudget 
Het wijkenbudget is een collectief budget bestaande uit een gemeentelijke bijdrage en een 
bijdrage uit het leefbaarheidfonds van Wonen Weert waaruit jaarlijks de 
leefbaarheidagenda’s en de daarbij behorende activiteiten worden betaald.  
 
Peildatum 
1 januari van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar. 
 

 

4: REGULIERE SUBSIDIE 

 
De jaarlijkse subsidie voor wijk/dorpsraden is bestemd om vergader-, representatie-, 
communicatiekosten en kleine bijdragen voor de leefbaarheid te kunnen betalen. Deze 
subsidie krijgt vorm in het zogenaamde basisbudget, activiteitenbudget en 
communicatiebudget.  
 
De eerste twee bedragen zijn vaste bedragen en het communicatiebudget wordt bepaald 
op basis van het aantal inwoners per wijk/dorp. 
  
a) Basisbudget 

In de nieuwe werkwijze is gesteld dat elke wijk- en dorpsraad dezelfde basisbehoefte 
heeft om te vergaderen, secretariaat te voeren e.d. Elke wijk/dorpsraad ontvangt 
jaarlijks een basisbudget van € 1.500,00 ongeacht het aantal inwoners.  
Niet besteed basisbudget mag gebruikt worden voor het betalen van kosten binnen het 
activiteiten- of communicatiebudget. Over het basisbudget wordt alleen achteraf 
financiële verantwoording afgelegd (rechtmatigheidtoets). Niet besteed budget mag 
worden gereserveerd binnen de eigen wijk/het dorp. 
 
Uit het basisbudget worden kosten betaald voor: bestuur, secretariaat, huur 
accommodatie voor reguliere vergaderingen, werkgroepen, representatie, contributies 
en verzekeringen. 

 
b) Activiteitenbudget 

Elke wijk/dorpsraad ontvangt een activiteitenbudget van € 1.000,00. Dit bedrag 
kunnen zij naar eigen inzicht gebruiken om kleine initiatieven en activiteiten van 
bewoners(groepen) op het gebied van leefbaarheid in de wijk/dorp financieel te 
ondersteunen. Voor het activiteitenbudget geldt inhoudelijke en financiële 
verantwoording door de wijk/dorpsraden. Niet besteed activiteitenbudget stroomt terug 
in de reserve wijkenbudget.  
 

    Uit het activiteitenbudget worden kosten betaald voor: kleine bijdragen aan  
    leefbaarheidinitiatieven in de wijk/dorp, zoals de buurtbarbecue etc. 
    Leefbaarheidonderwerpen zijn: schoon, heel, veilig, ontmoeting en samenleven. 

 
c) Communicatiebudget 

Elke wijk/dorp ontvangt communicatiebudget. De hoogte van het bedrag is € 1,20 
per inwoner met een minimum van € 1.700 gemeten op de peildatum. Voor het 
communicatiebudget geldt inhoudelijke en financiële verantwoording door de wijk/ 
dorpsraden. Niet besteed communicatiebudget stroomt terug in de reserve 
wijkenbudget.  
 
Uit het communicatiebudget worden kosten betaald voor: website, enquêtes, bewoners-
bijeenkomsten, wijkkrant en bezorging wijkkrant.  

 



 

Spelregels gemeente/wijk- en dorpsraden 
14 januari 2010   
   

6 

5: BEPALINGEN REGULIERE SUBSIDIE  

 
• Wijk/dorpsraden dienen voor 1 september voorafgaand aan het subsidiejaar een 

aanvraag in voor subsidie. 
• De wijk/dorpsraad ontvangt voor 1 januari van het subsidiejaar een beschikking m.b.t. 

subsidieverlening van de gemeente.  
• Voor 1 april na het jaar waarvoor subsidie is verleend, wordt een financiële en 

inhoudelijke verantwoording door de wijk/dorpraden ingediend.  
• De financiële verantwoording vindt plaats op een door de gemeente aangeleverd 

formulier. De inhoudelijke verantwoording kan als bijlage beknopt worden 
aangeleverd. 

• Op basis van de werkelijke uitgaven (indienen facturen) wordt de subsidie definitief 
vastgesteld voor 1 september van het jaar volgend op het subsidiejaar. Niet besteed 
activiteiten- en communicatiebudget stromen terug in de reserve wijkenbudget. 
Basisbudget mag worden gereserveerd. 

• Voorstellen dienen te voldoen aan de kaders en randvoorwaarden zoals genoemd in de 
notitie ‘Samen-werken aan Weert’.  

• Bij het indienen van facturen (ter verantwoording) is de factuurdatum leidend. 
• Burgemeester en Wethouders zijn volgens artikel 3 lid 2 van deze subsidieverordening 

bevoegd het totaal van de in artikel 2 genoemde bedragen te verhogen wegens 
bijzondere omstandigheden en zij kunnen hier nadere regels voor stellen. 

 
6: WIJKENBUDGET  

 
Wijkenbudget 

Het wijkenbudget is een collectief budget bestaande uit een gemeentelijke bijdrage en een 
bijdrage uit het leefbaarheidfonds van Wonen Weert waaruit jaarlijks de 
leefbaarheidagenda’s en de daarbij behorende activiteiten worden betaald.  
 

7: BEPALINGEN WIJKENBUDGET 

 
• Uit het wijkenbudget worden activiteiten-, representatie- en communicatiekosten  
      betaald die voortvloeien uit de totstandkoming en uitvoering van de   
      leefbaarheidagenda’s.  
• Uit het wijkenbudget worden centrale kosten voor representatie en communicatie  
      betaald.  
• De activiteiten en initiatieven zijn gerelateerd aan leefbaarheid.  
      Leefbaarheidonderwerpen zijn: schoon, heel, veilig, ontmoeting en samenleving; 
• Jaarlijks wordt de besteding van het wijkenbudget inzichtelijk gemaakt en  

gecommuniceerd met de professionele partners en wijk- en dorpsraden. 
 

 

mderrez
Markering
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8: KADERS EN RANDVOORWAARDEN SPELREGELS EN SUBSIDIE WIJK- EN DORPSRADEN 

 
Indien een wijk- of dorpsraad aan onderstaande spelregels kan voldoen, wordt hij erkend 
door B&W en komt in aanmerking voor subsidie.  
 
1. Elke wijk (elk dorp) mag maximaal 1 wijk/dorpsraad hebben. Bij de indeling van 

wijken wordt de CBS wijkindeling gehanteerd. Oprichting van een wijk/dorpsraad 
geschiedt op initiatief van burgers. 

 
2. Elke wijk/dorpsraad kiest voor een rechtspersoonlijkheid, te weten stichting of 

vereniging, die kan voldoen aan de doelstelling die van een wijk- of dorpsraad 
verwacht mag worden. De verdere organisatievorm zoals het instellen van commissies 
en werkgroepen, bepaalt de wijkraad/dorpsraad zelf. 

 
3. De samenstelling van het bestuur wordt in statuten bepaald door de wijk/dorpsraad. 

Deze statuten worden kenbaar gemaakt bij de gemeente. Om strijdige belangen te 
voorkomen mogen raadsleden, wethouders en raadscommissieleden geen bestuurslid 
van een wijk/dorpsraad zijn. Ambtenaren in dienst van de gemeente Weert kunnen 
alleen lid van een wijk/dorpsraad worden mits B&W hebben ingestemd.  

 
4. De reguliere vergaderingen van een wijk/dorpsraad zijn openbaar en vrij toegankelijk.  
 
5. De wijk/dorpsraad is coproducent en co-uitvoerder van de jaarlijkse 

leefbaarheidagenda.  
 
6. De wijk/dorpsraad heeft de taak wijk/dorpsbewoners te stimuleren om 

leefbaarheidthema’s aan te dragen en uit te voeren voor de leefbaarheidagenda.  
 
7. De wijk/dorpsraad heeft de taak om de voorgestelde thema’s in de leefbaarheidagenda 

te toetsen bij de wijk/dorpsbewoners. 
 
8. Activiteiten voortvloeiende uit de leefbaarheidagenda kunnen worden bekostigd uit het 

wijkenbudget, reguliere posten binnen de gemeente en de eigen financiële reserves 
van de wijk- en dorpsraden. 

 
9. De wijk/dorpsraad maakt gebruik van de wettelijke bestuursaansprakelijkheid- en 

ongevallenverzekering die de gemeente voor vrijwilligers heeft afgesloten. 
 
10. Een wijk/dorpsraad dient elk jaar voor 1 september voorafgaand aan het kalenderjaar 

de subsidieaanvraag in.   
 
11. Niet besteed communicatie- en activiteitenbudget vloeit terug in het wijkenbudget. 

Basisbudget mag worden gereserveerd. 
 
12. Indien in een wijk/dorp geen wijkraad/dorpsraad actief is, dan vloeit het 

subsidiebedrag terug in het wijkenbudget. 
 
13. Over alle budgetten wordt financiële verantwoording afgelegd. Over het 

communicatie- en activiteitenbudget wordt tevens inhoudelijke verantwoording 
afgelegd. 

 
14. Een wijk/dorpsraad dient elk jaar voor 1 april een inhoudelijke en financiële 

verantwoording van het voorafgaande kalenderjaar af te leggen. Dit gebeurt aan de 
hand van een door de gemeente aangeleverd formulier. 

 
15. De wijk/dorpsraad legt jaarlijks verantwoording af aan bewoners over de activiteiten 

die zijn georganiseerd in de wijk of het dorp. 
16. De wijk/dorpsraad kiest –naast de leefbaarheidagenda- een eigen communicatie-

instrument om de bewoners van de wijk of het dorp te informeren over 
wijk/dorpszaken.   
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Inleiding 

 

De gemeenteraad heeft op 4 november 2009 de notitie Samen-Werken aan Weert 
vastgesteld. De notitie vormt een nieuwe afsprakenset voor wijkgericht in samenwerking 
met de partners: politie Limburg-Noord, PUNT welzijn, Wonen Weert, wijk- en 
dorpsraden en de gemeente Weert. In het hoofdstuk Financiën wordt nader ingegaan op 
inhoud en doel van het wijkenbudget. In de spelregels en subsidieafspraken voor wijk- 
en dorpsraden, op 9 maart 2010 vastgesteld door de gemeenteraad, zijn bepalingen voor 
het wijkenbudget opgenomen. Aanvullend hebben de partners op 9 september 2010 
criteria opgesteld waaraan de aanvragen voor het wijkenbudget getoetst kunnen worden. 
Het betreft voorlopige criteria. 
Medio 2011 zal een evaluatie plaatsvinden van de notitie Samen-Werken aan Weert 
(proces en inhoud). Successen en verbeterpunten zullen zichtbaar worden. Waar nodig 
wordt actie ondernomen en/of het beleid bijgesteld, dat geldt ook voor de criteria van het 
wijkenbudget. 

 

Uitgangspunten 

 
Wijkgericht werken 

Het met partners, burgers en overige deelnemers werken aan het stimuleren van de 
sociale samenhang en het –op basis van leefbaarheidonderwerpen- optimaliseren van de 
leefbaarheid in een wijk of dorp. 
Leefbaarheidonderwerpen zijn: schoon, heel, veilig (verkeers- en sociale veiligheid) en 
ontmoeting/samenleven. 
 
Wijkenbudget 

Het wijkenbudget is een collectief budget bestaande uit een gemeentelijke bijdrage en 
een bijdrage uit het leefbaarheidfonds van Wonen Weert waaruit jaarlijks de 
leefbaarheidagenda’s en de daarbij behorende activiteiten worden betaald.  
 
Het doel van een wijkenbudget is snel en flexibel in te spelen op initiatieven en signalen 
uit de wijk voor verbetering van leefbaarheid en sociale cohesie. 
 
Voor de uitvoering van de acties uit de leefbaarheidagenda’s kan naast het 
‘wijkenbudget’ ook een beroep gedaan worden op bestaande budgetten binnen de 
gemeente (zoals het jeugdbeleid, veiligheidsbeleid, onderhoudsposten groen, grijs, afval 
en riolering,) en budgetten van andere partners. Daarnaast kunnen de financiële 
reserves van een wijk- of dorpsraad worden ingezet voor de eigen leefbaarheidagenda. 
Ook kunnen subsidieverzoeken worden ingediend bij diverse fondsen.   
 

Definities 

 
Schoon 

Esthetische en hygiënische kwaliteit van een ruimte met een openbaar karakter die 
volgens de beleidsnormen van de professionele partners wordt onderhouden.  
 
Heel 

De staat van onderhoud van de openbare ruimte of ruimtes met een openbaar karakter 
volgens de beleidsnormen van de professionele partners.   
 
Veilig  

- verkeer: De objectieve en subjectieve veiligheid van mensen in het verkeer. 
- sociaal: De mate waarin mensen zich veilig voelen en veiligheid beleven. 
 
Ontmoeting 

Initiatieven gericht op het samenbrengen van mensen. 
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Rolverdeling 

 
Directiegroep (controlerende taak op hoofdlijnen) 

In de directiegroep zitten directieleden van de gemeente Weert, PUNT welzijn, Wonen 
Weert en de chef basiseenheid Weert/Nederweert. De directiegroep is in het 
samenwerkingsverband verantwoordelijk voor het wijkgericht werken.  
 
De leefbaarheidagenda’s komen bottom-up (vanuit de burger) tot stand. De directie 
toetst de leefbaarheidagenda’s die door de coördinatiegroepen worden ingediend op 
haalbaarheid en financiën en stelt de agenda’s vast. Immers, van de partners wordt 
veelal ook een bijdrage in mensen of kennis gevraagd bij het uitvoeren van de 
leefbaarheidagenda. De leefbaarheidagenda’s worden ter kennisgeving aangeboden aan 
het gemeentebestuur. De directiegroep koppelt de inhoud van de leefbaarheidagenda’s 
binnen de eigen organisatie terug, waardoor de ondersteuning vanuit de partners bij het 
realiseren van de leefbaarheidagenda’s wordt geborgd.  
 
In de spelregels tussen wijk- en dorpsraden en gemeente zijn criteria opgenomen voor 
het besteden van geld voor activiteiten. Indien het activiteitenbudget niet toereikend is 
en een initiatief voldoet aan de criteria, dan kan een beroep worden gedaan op het 
wijkenbudget. De coördinatiegroep doet dan een voorstel aan de directiegroep die het 
voorstel vaststelt. De directiegroep wordt ondersteund door de regisseur wijkgericht 
werken van de gemeente. 
 
Wanneer wordt de directiegroep wel ingeschakeld bij de toekenning van wijkenbudget? 

- De directiegroep krijgt alleen een inhoudelijke rol als de coördinatiegroep het al 
dan niet eens is of een initiatief wel/niet uit het wijkenbudget betaald dient te 
worden; 

- als de coördinatiegroep zelf besluit om een initiatief aan de directiegroep voor te 
leggen. 

 
Coördinatiegroep (deskundigen op tactisch en uitvoerend niveau) 

In de coördinatiegroepen zitten de regisseur wijkgericht werken (afd. Welzijn), de 
werkvoorbereider of coördinator Wijkzaken (Stadsbeheer) van de gemeente, de 
teamleider en/of opbouwwerkers van PUNT welzijn, de leefbaarheidmedewerker van 
Wonen Weert, de wijkagent van de politie en bestuurslid (leden) van de wijk- of 
dorpsraad. Zij stellen de leefbaarheidagenda’s op en bepalen de (haalbare) thema’s op 
wijk/dorpniveau en zien toe op de uitvoering.  
 
De deelnemers aan de coördinatiegroep hebben een inhoudelijke rol en zijn deskundigen. 
Zij zorgen ervoor dat de haalbare activiteiten worden voorgelegd aan de directiegroep ter 
vaststelling. 
 
De coördinatiegroep doet alleen in onderstaande situaties een inhoudelijk beroep op de 
directiegroep als: 

- De coördinatiegroep geen eenduidig advies geeft over een initiatief; 
- de coördinatiegroep zelf besluit om een initiatief aan de directiegroep voor te 

leggen.  
 

Voorwaarden voor het indienen van een initiatief 

 
Waar dient een initiatief aan te voldoen? 

- Niet in strijd met beleid van de samenwerkende prof. partners; 
- het initiatief moet binnen één jaar uitgevoerd kunnen worden; 
- er moet draagvlak zijn voor het initiatief (*); 
- de doelgroep van het initiatief moet groter zijn dan alleen de initiatiefnemer(s). 
- als het initiatief verband houdt met klein onderhoud waarin de initiatiefnemers 

zelf de werkzaamheden uitvoert.  
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(*): Onder draagvlak verstaan we dat bewoners/betrokkenen door de initiatiefnemers in 
de gelegenheid zijn gesteld en niet afwijzend reageren op het initiatief. 
 
Wanneer wordt een initiatief geweigerd? 

- Indien op het onderwerp op grond van gemeentelijke of wettelijke regelgeving 
inspraak- of bezwaarprocedures lopen; 

- als het wijkenbudget voor dat jaar op is; 
- als het initiatief niet past binnen de definities van schoon, heel, veilig en 

ontmoeting. 
- indien het initiatief onvoldoende randvoorwaarden heeft voor uitvoering danwel 

borging; 
- als het initiatief verband houdt met de afbetaling van een gebouw; 

 
Welke criteria gelden bij meer vraag dan aanbod? 

- Rangorde leefbaarheidindex uit burgerpeiling; 
- activiteit draagt bij aan verbetering van een aandachtspunt uit de 

leefbaarheidanalyse; 
- resultaten burgerpeiling; 
- prioriteiten bij professionele partners; 
- zelfwerkzaamheid scoort hoger; 
- vernieuwende initiatieven hebben meer prioriteit. 
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M Derrez

Van: Jacqueline <jacqueline.stienen@home.nl>

Verzonden: maandag 11 januari 2016 19:50

Aan: M Derrez; h.beuving@hetnet.nl; H Litjens; T Weekers; Ella Croonenberg; 

rob.clement@limburg-noord.politie.nl; t.van.ekerschot@puntwelzijn.nl; 

ger.verstegen@wonenlimburg.nl

CC: 'Marie-Anne Janssen'; 'Bouke Kouters'; 'Mieke Crolla'

Onderwerp: RE: Agendastukken voor overleg Regiegroep 14 januari 2015

Beste allemaal, 

 

Helaas kan ik aanstaande donderdag er wegens mijn eigen werk niet aanwezig zijn bij dit overleg. Dit was reeds 

bekend. 

Tijdens de laatste klankbordoverleg hebben wij in algemene zin gesproken over de ingediende projecten en niet 

gesproken over de daarbij behorende subsidiebedragen. 

In het bijgevoegde Excel overzicht zie ik dat de subsidiebedragen afwijken van de gevraagde subsidiebedragen. Er is 

gesproken over het nogmaals bekijken van de aanvragen, maar er is geen overstemming bereikt over de 

subsidiebedragen tijdens het laatste klankbordoverleg. 

 

Wellicht ten overvloede mijn reactie, maar  toch graag meenemen in het overleg.  

 

Tijdens het laatste coördinatorenoverleg van de dorpen in Stramproy  d.d. 10 november is er gesproken over de 

ingediende wijze op twee manieren.  

De eerste manier was de beoordeling aan de hand van de criteria en de tweede manier was conform de wijze die in 

de afgelopen jaren.   

Kenmerkend voor de eerste manier was de zakelijke, formele aanpak. 

Kenmerkend voor de tweede manier was dat er een verdeling werd gedaan op basis van redelijkheid en draagvlak. 

Het laatste coordinatorenoverleg van de dorpen verliep in een totaal andere sfeer dan voorheen, hetgeen voor geen 

van de partijen een prettige ervaring moet zijn geweest. 

Afgesproken werd om de projecten per dorp nogmaals een keer kritisch door te nemen en waar nodig opnieuw in te 

dienen bij de gemeente (Monique). 

Dit is volgens mij ook gebeurd. Ik stel voor om de subsidieaanvragen conform de tweede ronde te honoreren en niet 

te komen met een ander bedrag. Ik verwacht niet dat dit begrepen gaat worden.  

Partijen hebben nogmaals zelf naar de aanvragen gekeken. Ik neem aan dat dit is gebeurd met een hoge mate van 

serieusheid/integriteit. Het heeft in ieder geval extra energie en tijd gekost van alle betrokken partijen met als doel 

succesvol te zijn. Om een brug te slaan tussen de eerste manier en de tweede manier en het gevoel te geven aan de 

deelnemende vrijwilligers dat hun inspanning beloond wordt, stel ik voor om dit jaar de subsidieverlening op de 

tweede ronde te baseren.  Dan kunnen we ook voordat de nieuwe cyclus (2017) begint, de vrijwilligers/organisaties 

goed informeren over de regeling.  

   

Ter informatie. 

Tijdens het overleg van 10 november werd door de dorpraden als volgt op de toetsing van de projecten gereageerd. 

1. Er zijn wijken die buiten proportioneel hebben aangevraagd.  Het overleg is van mening dat als er 

dorpen/wijken zijn die te veel projecten aanvragen of te veel een beslag doen op het totaalbudget, 

daarmee gesproken moet worden.  Buitenproportionele aanvragen vertroebelen de intentie en de 

discussie in het kader van MSJS regeling.    

2. Er  ontstaat  een gevoel dat met name de dorpen gestraft worden door het verkeerde gedrag van een 

aantal wijken.   

3. Het is van belang dat de projecten worden getoetst op de MSJS criteria om zo de leefbaarheid in de 

gemeenschap te bevorderen.  
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4. Wijkraden kiezen vaak zelf voor projecten.  Dorpraden halen vaak projecten op bij de gemeenschap. In 

de dorpen is vaak meer zorg voor het onderhoud achteraf. De belangen van wijken en dorpen zijn 

verschillend. Wijken functioneren meer als voorheen als raden en zijn gericht op kleinere ergernissen. 

Mensen van de dorpsraden zitten meer in het dorp en zijn aanspreekbaar voor de mensen.  

5. Het is ondoenlijk om aan de wijken en dorpsraden om diep in de begrotingen van de projectaanvragen 

te duiken. Dat wordt gezien als een taak van de gemeente. 

6. Er is sprake van een grote discrepantie in de wijze waarop de projecten dit jaar beoordeeld worden. Was 

het voorheen zo dat vanuit het coordinatorenoverleg een voorstel werd gedaan aan de regiegroep 

vanuit een gevoel van eerlijkheid en billigheid. Gekeken werd naar de subsidieaanvraag, het bedrag in 

relatie tot het doel en de doelgroep. Ook was er een gevoel dat de wijk en dorpsraden het budget dat 

beschikbaar werd gesteld voor mijn straat jouw straat verdeeld konden worden onder de wijken en 

dorpen. Voorheen werd dit niet of minimaal getoetst aan andere beleidsterreinen/budgetten. Nu lijkt 

het of de gemeente zelf alleen bepaalt hoe de gelden verdeeld gaan worden. Is hier nu sprake van 

burgerparticipatie of mogen de wijk/dorpsraden zich enkel conformeren naar de gemeente.  Deze 

werkwijze werkt niet stimulerend voor dorpsraden en de achterliggende vrijwilligers.  Er wordt immers 

voorbij gegaan aan de energie die mensen steken in het organiseren van activiteiten. Het proces om 

samen te werken is belangrijker dan het resultaat.  

7. De dorpsraden willen niet een voorportaal zijn van de gemeente maar van de gemeenschap.  

Ik wens jullie allen veel succes aanstaande donderdag en wacht het overleg verder af. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jacqueline Stienen 

Namens de dorpen 

 

 

 

Van: M Derrez [mailto:M.Derrez@weert.nl]  

Verzonden: woensdag 6 januari 2016 14:12 
Aan: 'h.beuving@hetnet.nl'; 'jacqueline.stienen@home.nl'; H Litjens; T Weekers; Ella Croonenberg; 

'rob.clement@limburg-noord.politie.nl'; 't.van.ekerschot@puntwelzijn.nl'; 'ger.verstegen@wonenlimburg.nl'; M Derrez 
CC: 'Marie-Anne Janssen' 

Onderwerp: Agendastukken voor overleg Regiegroep 14 januari 2015 

 
Beste leden Regiegroep MSJS, 

 

Via datumprikker heb ik jullie vanmorgen laten weten dat volgende week donderdag, 14 januari aanstaande, het 

overleg met de Regiegroep MSJS plaatsvindt. Deze mail is een update met benodigde agendastukken. 

 

Waar en hoe laat 

Het overleg start om 16.00 uur in de Philips van Hornekamer in het stadhuis van Weert. 

 

Agenda 

In de bijlage vind je de agenda voor het overleg. 

 

Conceptverslag Regiegroep overleg 17 september 2015 

Het conceptverslag van jullie overleg van 17 september is ook als bijlage toegevoegd. 

 

Conceptverslag overleg Klankbordgroep 15 december 2015 

Het conceptverslag van het overleg van de Klankbordgroep is ook als bijlage toegevoegd. Mijn advies is om eerst 

dit conceptverslag te lezen en pas daarna naar de ingediende activiteiten te kijken. Het verslag geeft een beeld 

van de beoordeling tot nu toe en een advies vanuit de Klankbordgroep. Er zijn enkele zaken waarover de 

Klankbordgroep geen eenduidig advies had. Deze kunnen we tijdens het overleg volgende week bespreken. 
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Overzicht ingediende activiteiten – kort en uitgebreid 

De ingediende activiteiten stuur ik jullie in twee documenten. Een is een kort overzicht van de ingediende 

activiteiten (pdf bestand), de ander is een uitgebreid overzicht (excel bestand). In het algemeen overzicht staan 

alleen de activiteiten die ter beoordeling liggen voor de MSJS gelden. In het uitgebreide overzicht staan alle 

ingediende activiteiten. In dit overzicht zijn alle adviezen vanuit de coördinatieoverleggen/diverse beleidsterreinen 

Gemeente Weert/Wonen Limburg en de Klankbordgroep verwerkt. 

 

Ingediende aanvragen 

Via WeTransfer stuur ik jullie verder nog alle relevante, losse aanvragen van de WDR door. Door deze te bekijken 

krijg je een meer inhoudelijk overzicht van de ingediende activiteit en de verschillen in aanleveren/invullen tussen 

de diverse WDR. Voor alle duidelijkheid, alle aanvragen die of zijn ingetrokken of via een andere afdeling 

opgepakt worden, stuur ik NIET mee. Daardoor komen de nummers niet altijd overeen met het korte overzicht. 

 

Hebben jullie vragen en/of opmerkingen? Neem dan gerust contact met mij op. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Monique Derrez 

Beleidsmedewerker, afdeling Onderwijs Cultuur Sport en Welzijn (OCSW) Gemeente Weert 

 

 

----------------------------------------------------- 

 

    Postbus 950, 6000 AZ Weert 

    Wilhelminasingel 101 Weert 

    (0495) 57 52 76 

    m.derrez@weert.nl 

    www.weert.nl  

    @gemeenteweert 

 

 

 

 

 

 

 

� Denk aan ons milieu. Is het echt nodig dat u deze e-mail afdrukt? 

 

 

 

 
 
 
Disclaimer  
De informatie in dit e-mailbericht is alleen bestemd voor de geadresseerde. Gebruik door anderen is verboden. Als dit 
bericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht dit aan de afzender te melden. De gemeente Weert kan niet 
garanderen dat dit bericht juist, tijdig, volledig en virusvrij wordt overgebracht en kan hiervoor niet aansprakelijk 
worden gesteld. Externe e-mail wordt door de gemeente Weert niet gebruikt voor het aangaan van verplichtingen.  



BIJLAGE MANDAATADVIES D.D. 4 december 2015

Directe subsidieverlening 2O16 W¡ik- en Dorpsraden

Product

Rekening

Kostencategorie

Totaal overzicht subsidie W¡ik- en Dorpsraden

Budget 6.42,5050

Totale subsidieverlening Wijk- en Dorpsraden

Overschot subsidie 2016

Dorpsraad Altweerterheide

Stg Wijkraad De Biest

Stichting Bewoners Organisatie Binnenstad

Stg Wijkraad Boshoven

Stg Wijkraad Fatima

Stg Samen Graswinkel

Stg Wijkraad Groenewoud

Stg Wijkraad Keent

Dorpsbelangen Laar

Stg Wijkraad Leuken

Stg Wijkraad Moesel

Stg Wijkraad Molenakker

Stg Wijkraad Rond de Kazerne

Stg Dorpsraad Stramproy

Stg Dorpsraad Swartbroek

Dorpsbelangen Tungelroy

Totaal

Correctie Boshoven voor extra inwoners Hushoven en Laarveld:

inwoners wijk per 1-1-2015

630.00

6300001

6.42.5050

Wijkgericht werken

Wijkgericht werken

Subsidie basis/activiteiten/communicatie wdr

inw. Wijk l-lsubsidie per
1046

2079

3500

7618

2198

2475

4tL7
4663

190 1

4044

4022

3205

L564

5064

844
982

communicatie budget 2015
€ 1.700,00

€.2.245,32
€ 3.780,00

€ 8,227,44

€ 2.373,84

€ 2.673,00

c 4,446,36

€ 5.036,04

€ 2.053,08

€ 4,367,52

e 4.343,76

c 3,461,40

€ 1,689,12

c 5.469,t2
€ 1.700,00

€ 1.700,00

€ 93.703,00

€ 90.326,88

€ 3.376,12

inw.
€ 1,08

€ 1,08

€ 1,08

€ 1,08

€ 1,08

€ 1,08

€ 1,08

€ 1,08

€ 1,08

€ 1,08

€ 1,08

€ 1,08

€ 1,08

€ 1,08

€ 1,08

€ 1,08

basisbudgct
€ 1.500,00

€ 1.500,00

€" 1,500,00

€ 1,500,00

€ 1.5oo,oo

€ 1,500,00

€ 1,5oo,oo

€ 1,500,00

€ 1,500,00

€ 1.500,00

€ 1,500,00

€ 1.500,00

€ 1.500,00

€ 1.500,00

€ 1,500,00

€ 1.500,00

act. Budget
€ 950,00
€ 950,00

€ 950,00

€ 950,00

€ 950,00

€ 95o,oo

€ 950,00

€ 950,00

€ 950,00

€ 950,00

€ 950,00

€ 950,00

€ 950,00

€ 950,00

€ 950,00
€ 950,00

verlening
€ 4.150,00

€ 4.695,32

€ 6.230,00

€. t0.677,44
€ 4.823,84

€ 5.123,00

€ 6.896,36

€ 7.486,04

€ 4.503,08

€ 6.817,52

€ 6.793,76

€ 5.911,40

€ 0,00

€ 7.9t9,L2
€ 4.150,00

€ 4.150,00

49322 € 53.566,00 € 90.326,88

Aantal inwoners Boshoven tbv correctie
Boshoven
Hushoven
Laarveld

Totaal

2015
6825

290

503

76t8
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