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Subsidieregeling burgerinitiatieven

Voorstel

1.
2.
3.
4.

In te stemmen met de evaluatie van de Subsidieregeling Burgerinitiatieven Weert
2017.
De raad kennis te laten nemen van de evaluatie van de Subsidieregeling
Burgerin itiatieven Weert 2017.
De raad voor te stellen in te stemmen met een beleidskader voor de nieuwe
Subsidieregeling Burgerinitiatieven Weert 2019.
De raad voor te stellen hiervoor middelen beschikbaar te stellen.

Inleiding
Op 29 maart 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd met criteria voor de inzet van het
budget burgerinitiatieven voor 2Ot7 en 2018 (RAD-001385). Op basis van deze
besluitvorming is op 13 juni 20L7 door uw college de Subsidieregeling Burgerinitiatieven
Weert 2017 vastgesteld (BW-010399). Op 22 juni 2017 is deze regeting in werking
getreden. De regeling stopte oorspronkelijk per l januari 2019, maar is verlengd met een
half jaar en eindigt nu op 1 juli 2019.
Doel van de subsidieregeling is om initiatieven die de leefbaarheid en sociale cohesie in de
wijken en dorpen in de gemeente Weert bevorderen, te ondersteunen. Daarnaast willen
we de eigen kracht van inwoners ondersteunen waar dit nodig is.

In een amendement heeft de raad op 5 juli 2018 aangegeven later een besluit te nemen
over de bestemming van de reserve wijkenbudget. Dit op basis van een evaluatie van de
huidige subsidieregeling, en een eventueel voorstel van uw college voor een wijziging van
deze regeling
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Beoogd effect/doel
De leefbaarheid en sociale samenhang in wijken en dorpen vergroten en de eigen kracht
van de lnwoners bevorderen door inzet van een subsidieregeling voor burgerinitiatieven.

Argumenten
Voorgesteld wordt om de raad een voorstel te doen voor vaststelling van een nieuw
beleidskader voor een nieuwe subsidieregeling. Dit op basis van de conclusies en
aanbevelingen uit de evaluatie en de wens tot verbreding van de huidige regeling uit het
Programma 2018-2022 "Weeft koerst op verbinding"
Dit geeft ook invr-rlling aan het amencJement van de raad, van 5 juli 2018. De raad neemt
pas een besluit over de vorming van een reserve voor ondersteuning van
burgerinitiatieven op basis van een evaluatie en een eventueel voorstel van het college
voor een wijziging van dc subsidieregeling.
Zie verder bijgevoegd raadsvoorstel.

Kanttekeningen en risico'9
Er moet aandacht zijrr voor de ambtelijke inzet in relatie tot de hoeveelheid ideeën en
aanvragen en de vervolgwerkzaamheden.
De door de raad vastgestelde beleidskaders worden in een subsidieregeling uitgewerkt en
door het college vastgesteld.
Zie verder bijgevoegd raadsvoorstel.

Financiële, personele en juridische gevolgen
Aan de raad wordt voorgesteld om:
1. Het l¡eschikbare restantbedrag, na beëindiging van de huidige subsidieregeling op 1
juli 2019, in te zetten voorde nieuwe Subsidieregeling Burgerinitiatieven Weert 2019.
2. Het saldo van de reserve Wijkenbudget van €131.576,00, dat geoormerkt is
toegevoegd aan de algemene reserve, in te zetten voor de nieuwe Subsidieregeling
Burgerin itiatieven Weert 20 19.
3. Eventuele verschillen tussen raming en realisatie, in de jaren 2019 tot en met 2022, in
de jaarrekening te verrekenen met de algemene reserve, waarbij het beschikbare
totaalbedrag taakstellend is.

Inzet van ambtelijke capaciteit wordt binnen de bestaande formatie opgelost.
De door de raad vastgestelde beleidskaders worden in een subsidieregeling uitgewerkt. Op
basis van deze subsidieregeling kan aanspraak gemaakt worden op subsidie.
Zie verder bijgevoegd raadsvoorstel.

Duurzaamheid
Niet van toepassing.

Uitvoering/evaluatie
Als de gemeenteraad een beleidskader vaststelt op 5 juni 2019 dan wordt dit beleidskader
in een juridische subsidieregeling vertaald. Na vaststelling van deze regeling door uw
college kan deze de huidige regeling, die vervalt op l juli 2019, vervangen'
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Deze regeling geldt voor de 2e helft van 2019 en voor de 3 jaren daarna (tot en met 31
december 2022).
Voor het 1e kwartaal 2022wordt een evaluatie gepland. Bij de begroting2022 kan dan
een prioriteit ingediend worden als de regeling succesvol is en er extra middelen
beschikbaar gesteld moeten worden voor 2023 en verder.
Com

municatie/ participatie

Het gebruik en het succes van de regeling staat of valt met de bekendheid van de regeling
bij inwoners. Daarom zal vanuit communicatief oogpunt ruimschoots aandacht besteed
worden aan de mogelijkheden van de subsidieregeling. Ook zullen goede voorbeelden van
activiteiten gecommuniceerd worden. Hiervoor wordt een communicatieplan opgesteld.

Overleg gevoerd met
Intern:
H Ja n sen
P.

Claassen

M

van de Ven

M

Kuijpers

Afdelingshoofd OCSW
Afdelingshoofd Open baar Gebied
Senior beleidsadviseu r OCSW

P.

Vos

Beleidsadviseur OCSW
Beleidsadviseur OCSW
Beleidsadviseur Financiën

P.

van den Biggelaar

Coördinator team communicatie

G Backhaus

M

Schreuders

Beleidsadviseur commu nicatie

S

Brankaert

M

Rosbergen

Conceptontwikkelaar / grafisch vormgever
lurid isch beleidsadviseur

Extern:

Bijlagen:
Raadsvoorstel.

Evaluatie Subsidieregeling Burgerinitiatieven Weert 2017

Pagina 3

