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Doel evaluatie
Bij de raadsbehandeling is toegezegd de regeling te evalueren. Deze evaluatie beslaat de periode 2017-2018.
De evaluatie moet antwoord geven op twee vragen:
• Voldoet de regeling aan het doel waarvoor ze is opgesteld en zijn de huidige criteria nog passend?
• Zijn er aanbevelingen voor het voortzetten van de regeling?

Doel regeling en criteria 2017 – 2018 
Doelgroep: Natuurlijke personen en rechtspersonen zonder winstoogmerk, die woonachtig of gevestigd zijn in 
de gemeente Weert.
Doel: De subsidieregeling is bedoeld om burgerinitiatieven te ondersteunen. Als definitie voor een burgerinitiatief 
is opgenomen: een initiatief van inwoners dat de leefbaarheid en sociale samenhang in dorpen en wijken en de 
eigen kracht van inwoners bevordert. 

Deze criteria zijn juridisch vertaald in de subsidieregeling. De regeling is zo eenvoudig mogelijk opgezet om de 
toegang tot de regeling laagdrempelig  te houden. Dit verhoogt de kans op gebruik van de regeling.
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De vijf criteria waar aanvragen aan moeten voldoen en die de raad Heeft vastgesteld zijn:

21

Activiteiten of 
initiatieven die de 
leefbaarheid en 

sociale cohesie in 
wijken en dorpen 
in de gemeente 

Weert bevorderen.

Activiteiten 
of initiatieven 

waarbij inwoners 
zelf actief zijn.

Activiteiten of 
initiatieven die 
stimuleren en 
faciliteren dat 

medebewoners 
actief zijn voor 
medeburgers en 

zich inzetten voor
sociale samenhang 

en leefbaarheid.
(participatie-

maatschappij)

Unieke of 
vernieuwende 
activiteiten of 

initiatieven voor 
die omgeving 
(incidentele 

subsidievraag).

3 4 5

Geen subsidie 
als al subsidie 
verleend is of 
verleend kan 

worden op grond 
van een andere 
gemeentelijke 

regeling of 
verordening.

€ 5.000
max. subsidie
per initiatief

Inleiding
Op 29 maart 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd met 5 criteria voor de 
inzet van het budget burgerinitiatieven voor 2017 en 2018 (RAD-001385). 
Op basis van deze besluitvorming is op 13 juni 2017 door het college van 
B&W de subsidieregeling Burgerinitiatieven Weert 2017 vastgesteld (BW-
010399). Op 22 juni 2017 is deze regeling in werking getreden.

Voor zowel 2017 als 2018 was in de begroting hiervoor een bedrag van 
€62.500,- opgenomen. De huidige regeling is gestopt per 1-1-2019, omdat 
er voor 2019 geen middelen meer opgenomen waren in de begroting. 
De regeling is vervolgens door middel van een overheveling van het 
restantbudget verlengd tot 1-7-2019. In de regeling werd ook opgenomen 
dat de hoogte van de subsidie maximaal € 5.000,- per initiatief was. 

Voordat een nieuwe regeling wordt ingevoerd, evalueren we de uitkomsten 
van de jaren 2017 en 2018. Deze evaluatie is gemaakt door het analyseren 
van de procedure en door achteraf steekproefsgewijs initiatiefnemers te 
bevragen. 



 
 
 
 
 
 
 

 

Evaluatie werkwijze (proces vanuit de burger)
Inwoners zijn gedurende het jaar meermaals opgeroepen om met vernieuwende ideeën te komen om de 
leefbaarheid en sfeer in wijk, buurt of dorp te verbeteren. Daarbij is aangekondigd dat de gemeente graag mee 
denkt en dat inwoners misschien ook nog subsidie kunnen krijgen.

Na het kenbaar maken van een idee, werd een afspraak gemaakt voor een gesprek. Tijdens het gesprek werd 
met de initiatiefnemer meegedacht over hoe ze zelf, samen met de mensen uit de buurt, hun idee konden 
realiseren. Ook zijn er tips gegeven en is er gekeken hoe initiatiefnemers in verbinding konden worden gebracht 
met andere initiatiefnemers of personen die verder konden helpen. Daarnaast is ook samen gekeken of hulp in 
natura, budgetten uit de reguliere begroting, subsidies en donaties van derden, maar ook andere gemeentelijke 
subsidieregelingen ingezet konden worden. Exacte cijfers hierover zijn niet opgenomen in de evaluatie.

Indien daarna nog middelen nodig waren, werd ook nog gekeken of er voldaan werd aan de criteria voor 
een aanvraag van de subsidieregeling. Deze werkwijze heeft ertoe geleid dat een groot deel van de ideeën is 
gerealiseerd zonder dat er subsidie van het fonds burgerinitiatieven nodig was. Dit verklaart het niet volledig 
gebruik van het beschikbare budget (subsidieplafond). Tegelijkertijd vergde deze werkwijze, van buiten naar 
binnen denken, meer ambtelijke uren dan de traditionele werkwijze van sec aanvragen beoordelen. Dat geldt 
ook voor de ondersteuning door andere vakafdelingen. 

routES subsidieaanvraag Burgerinitiatieven

Als er voldaan 
wordt aan de 5 

criteria

Subsidie

Ontstaan van 
het idee bij 

initiatiefnemer

IDEE

Indienen 
subsidie-
aanvraag
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Gesprek met 
gemeente over 
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Verbindingen 
leggen met 

anderen 

verbinden
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Andere 
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subsidies

subsidies

Bij gebrek aan 
1 of meer van 
de 5 criteria

afkeuring

Route 1  - voorkeursroute

Route 2

2017 (vanaf eind juni 2017)
Beschikbare subsidie            € 62.500,00 
Toegekende subsidie (aanvragen):           € 22.490,00  
Subsidie over             € 40.010,00 
Aantal ideeën:             40 
Aantal toegekende subsidieaanvragen:    8

2018
Beschikbare subsidie            € 62.500,00 
Toegekende subsidie (aanvragen):           € 22.250,00  
Subsidie over             € 40.250,00 
Aantal ideeën:             51 
Aantal toegekende subsidieaanvragen:     10
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Evaluatie van de criteria

1

Activiteiten of initiatieven die de leefbaarheid en 
sociale cohesie in wijken en dorpen in de gemeente 

Weert bevorderen.

4

Unieke of vernieuwende activiteiten of initiatieven 
voor die omgeving (incidentele subsidievraag).

5

Geen subsidie als al subsidie verleend is of verleend 
kan worden op grond van een andere gemeentelijke 

regeling of verordening.

2

Activiteiten of initiatieven waarbij inwoners 
zelf actief zijn.

2

Activiteiten of initiatieven waarbij 
inwoners zelf actief zijn.

Sociale cohesie, is de basis voor de 
burgerinitiatieven. De meeste ideeën voldeden 
ruimschoots aan dit criterium. Op het gebied 
van sociale cohesie kwamen thema’s zoals 
ouderen, groen, vluchtelingen, ontmoeting, 
armoede en cultuur voorbij.  

Uniek of vernieuwend, is een lastig hanteerbaar 
criterium. Dit komt door de diffuusheid van 
de begrippen. Wat is uniek of vernieuwend? 
Het criterium is wel enigszins geconcretiseerd 
door ‘voor die omgeving’ toe te voegen, echter 
volstaat deze aanvulling in de praktijk niet. Het is 
moeilijk hanteerbaar bij het beoordelen, omdat 
er discussie kan ontstaan of iets wel of niet als 
uniek of vernieuwend kan worden beschouwd. 
In praktijk bleek dat een succesvolle activiteit in 
een bepaalde buurt of wijk niet kon plaatsvinden 
in een ander wijk vanwege de discussie of de 
activiteit ‘uniek en vernieuwend’ is.

Geen dubbele subsidie. De gesprekken die 
voorafgaande aan  of naar aanleiding van een 
subsidieaanvraag plaats vinden functioneren 
vaak ook als loketfunctie voor andere subsidies, 
zowel intern als extern. De verbinding zoeken 
tussen ideeën van burgers en gemeentelijke 
subsidies stond hier ook centraal. Zo werd eerst 
getoetst of een idee in aanmerking kwam voor 
een andere gemeentelijke subsidieregeling. Was 
dit niet het geval, dan werd het idee getoetst 
aan de criteria voor de subsidieregeling voor 
burgerinitiatieven. Dit criterium dat eigenlijk 
een randvoorwaarde is, bleek goed hanteerbaar 
en paste ook bij de loketfunctie van de 
subsidieregeling. 

Het zelf actief zijn mogen de bewoners op 
verschillende manieren invullen. Over het 
algemeen kan worden gesteld dat initiatief-
nemers goed in staat zijn om zelfstandig de 
activiteiten te organiseren. Hulp is vooral nodig 
bij het regelen van de praktische zaken. Dit 
criterium sluit overigens ook goed aan bij het 
eerste criterium en past bij de definitie van het 
begrip ‘burgerinitiatief’.

3

Activiteiten of initiatieven die stimuleren en faciliteren 
dat medebewoners actief zijn voor medeburgers en 

zich inzetten voor sociale samenhang en leefbaarheid.
(participatiemaatschappij)

2

Activiteiten of initiatieven waarbij 
inwoners zelf actief zijn.

Stimuleren en faciliteren, heeft veel overlap 
met het eerste criterium. In de praktijk is bij 
het beoordelen van subsidieaanvragen de 
toegevoegde waarde van dit extra criterium niet 
gebleken. Het eerste criterium voorzag al in het 
doel van criterium drie.
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Conclusie
Het doel van de subsidieregeling was om initiatieven die de leefbaarheid en sociale cohesie in de wijken en 
dorpen in Weert te versterken en de eigen kracht van inwoners te ondersteunen. De mate waarin dit is gelukt is 
niet concreet te meten. Subsidie verlenen was meestal maar een klein, maar in veel gevallen wel een wezenlijk 
onderdeel om een initiatief te laten slagen. 

Het grootste succes van de regeling was de laagdrempeligheid. Dit had te maken met de mogelijkheid om 
eerst een idee te melden en hierover in gesprek te gaan. Er werd geluisterd naar wensen van mensen en 
gezocht naar mogelijkheden. Hierdoor was er dus verhoudingsgewijs sprake van veel ideeën en relatief minder 
subsidieaanvragen. Veel ideeën gingen door zonder gemeentelijke subsidie.

Het succes en de kracht van de regeling zat dus niet alleen in het uitgekeerde bedrag maar met name in de 
verbindingen die werden gelegd, door onder meer de gesprekken die plaatsvonden. (Loketfunctie). 

Criterium 4 heeft voor het uitvoeren van sommige ideeën voor obstakels gezorgd. Zoals het niet kunnen uitvoeren 
van een bestaand idee omdat het niet meer werd gezien als vernieuwend. Veel ideeën richten zich toch op 
beproefde initiatieven. 

Aanbevelingen voor een nieuwe Subsidieregeling Burgerinitiatieven Weert 2019
Doel en doelgroep van de regeling kunnen behouden blijven. 

Criterium 1, 2 zijn zinvolle criteria. Criterium 3 is overbodig. Criterium 4 is belemmerend en moet daarom 
geschrapt worden. Criterium 5 omzetten in een randvoorwaarde.

De nieuwe werkwijze via de laagdrempelige loketfunctie moet behouden blijven.  
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