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GEMEENTE vtlEERT

Onderwerp

Subsidieregeling Burgerinitiatieven Weert 2019

Voorstel

1. De subsidieregeling Burgerinitiatieven Weeft 2019 vast te stellen
2. De vastgestelde regeling te publiceren.
3. De raad via de TILS-lijst te informeren over het besluit.

Inleiding

Op 5 juni 2019 heeft de gemeenteraad kennis genomen van de evaluatie van de
Subsidieregeling Burgerinitiatieven Weert 2Ot7 en ingestemd met het beleidskader voor
de Subsidieregeling Burgerinitiatieven Weert 2019. Tevens heeft de gemeenteraad budget
beschikbaar gesteld voor uitvoering van de subsidieregeling voor de 2e helft van 2019 en
voor de drie jaren daarna (tot en met 31 december 2022). De nieuwe subsidieregeling
gaat in per l juli 2019 en vervangt de bestaande regeling die op l juli 2019 eindigt.

Beoogd effect/doel

Een rechtmatige verlening van subsidie ten behoeve van burgerinitiatieven binnen de
beleidskaders van de gemeenteraad. Met inwoners in gesprek komen over initiatieven op
basis van deze regeling.

Argumenten

1.1. Deze regeling is een nadere uitwerking van de kaders die door de raad zijn
vastgesteld.
In het beleidskader voor een nieuwe subsidieregeling is rekening gehouden met de
conclusies uit de evaluatie van de bestaande regeling en de wens tot verbreding van de
regeling uit het Programma 2OI8-2O22 "Weert Koerst op verbinding". Het beleidskader
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bevat de doelgroep, het doel van de regeling, de criteria voor toetsing van de ingediende
activiteiten en het beschikbaar stellen van het budget voor uitvoering van de regeling.
Het door de gemeenteraad vastgestelde beleidskader is uitgewerkt in de bijgevoegde
subsidieregeling. De regeling sluit aan bij de bepalingen in de Algemene
Subsid ieverorden ing Weert 20 17.

1.2. De rcgeling heeft een aanjaagfunctie.
De gemeenteraad heeft besloten om initiatieven die de leefbaarheid en sfeer in een buut,
wijk of dorp verbeteren te ondersteunen. Dit kan (net als bij de bestaande regeling) door
het voeren van een gesprek met inwoners over hun initiatief en op welke manier
ondersteuning gegeven kan worden. Soms is dat door mee te denken over hoe iemand
een idee kan realiseren, soms door subsidie te verlenen.

Kanttekeningen en risico's

1.1. In het raadsvoorstel is extra aandacht gevraagd voor ambtelijke inzet, de hoeveelheid
ideeën en aanvragent maar ook voor de vervolgwerkzaamheden.
Aancjacht is gevraagci voor cje hoeveeiheici initiatieven, cie ambteiijke eapaeiteit voor de

loketfunctie en het verbreden van de loketfunctie naar een intaketeam bij integrale
beoordelingen en afdeling overschrijdende initiatieven. Gedurende de looptijd van de
regeling zal dit een aandachtspunt blijven. Op voorhand is niet te zeggen welkc en
hoeveel burgerinitiatieven zich aan dienen. Bij afdeling overschrijdende initiatieven kan dit
betekenen dat dit b¡j één of meerdere afdelingen personele en financiële consequenties
met zich mee brengt waar nu in begrotingsposten nog niet in is voorzien.
Voor ontmoetingsactiviteiten zijn vaste subsidiebedragen opgenomen, zodat de
beoordeling van die activiteiten zo min mogelijk ambtelijke capaciteit kost.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Voor de uitvoering van de regeling is door de raad budget beschikbaar gesteld. In de
regeling is opgenomen dat deze eindigt per 1januari2023.In de regeling is een
subsidieplafond opgenomen.

Inzet van ambtelijke capaciteit wordt binnen de bestaande formatie opgelost.

Duurzaamheid

N.v.t

Uitvoering/evaluatie

De regeling heeft een looptijd van drie en een half jaar (tot en met 31 december 2022).
Voor het eerste kwartaal van2022 wordt in ieder geval een evaluatie gepland. Bij de
begroting 2022kan dan een prioriteit ingediend worden als de regeling succesvol is,
voortzetting gewenst is en er extra middelen beschikbaar gesteld moeten worden voor
2023 en verder.
Indien daar aanleiding voor is kan ook tussentijds ook nog geëvalueerd worden en kan de
regeling eventueel aangepast worden.

Com mun icatie/ pa rticipatie

Het gebruik en het succes van de regeling staat of valt met de bekendheid van de
regeling. Met het team communicatie wordt een communicatieplan opgesteld.
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Overleg gevoerd met

Intern

H. Jansen
M. van den Broeke
E. Eggen
P. Claassen
P. van den Biggelaar
L. Bos
M. Rosbergen
M. Kuijpers

afdelingshoofd OCSW
afdelingshoofd WH
afdelingshoofd R&E
afdelingshoofd OG
coördinator team communicatie
junior communicatiemedewerker
juridisch beleidsadviseu r
beleidsadviseur OCSW

Extern:

Opbouwerkers Punt Welzijn
Samenfonds0495
Leefbaarheidsmedewerkers Wonen Limbu rg

Bijlagen:

Su bsid ieregel in g Bu rgerin itiatieven Weert 20 19
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