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Onderwerp 

 

Subsidieregeling burgerinitiatieven. 

 

Voorstel 

 

1. Kennis te nemen van de evaluatie van de Subsidieregeling Burgerinitiatieven Weert 

2017. 

2. In te stemmen met het beleidskader voor de Subsidieregeling Burgerinitiatieven Weert 

2019. 

3. Het beschikbare restantbedrag, na beëindiging van de huidige subsidieregeling op 1 

juli 2019, in te zetten voor de nieuwe Subsidieregeling Burgerinitiatieven Weert 2019. 

4. 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 

Burgerinitiatieven Weert 2019. 

5. 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. 

 

Inleiding 

 

Op 29 maart 2017 heeft u ingestemd met 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. De 

regeling stopte oorspronkelijk per 1 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. Doel is ook het 

ondersteunen van de eigen kracht van inwoners waar dit nodig is. 

 

De vijf criteria waarmee u heeft ingestemd zijn: 

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

de gemeente Weert bevorderen; 

2. Activiteiten of initiatieven waarbij bewoners zelf actief zijn; 

3. Activiteiten of initiatieven die stimuleren en faciliteren dat medebewoners actief zijn 

voor medeburgers en zich inzetten voor sociale samenhang en leefbaarheid 

(participatiemaatschappij); 

4. Unieke of vernieuwende activiteiten of initiatieven voor die omgeving (incidentele 

subsidieaanvraag); 

5. Geen subsidie als al subsidie verleend is of verleend kan worden op grond van andere 

gemeentelijke regeling of verordening. 
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Op basis van een evaluatie van de huidige regeling en een voorstel van ons college kan uw 

raad beleidskaders vast stellen voor een nieuwe regeling en middelen hiervoor 

beschikbaar stellen. 

 

Beoogd effect/doel 

 

De leefbaarheid en sociale samenhang in wijken en dorpen vergroten en de eigen kracht 

van de inwoners bevorderen door inzet van een subsidieregeling voor burgerinitiatieven. 

 

Argumenten  

 

1.1 Er is een amendement aangenomen om te besluiten over voortzetten van de 

subsidieregeling o.a. op basis van een evaluatie van de Subsidieregeling Burgerinitiatieven 

Weert 2017. 

 

In de raadsvergadering van 5 juli 2018 is een amendement aangenomen om 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 ons college voor 

een wijziging van deze regeling  

U zou op basis hiervan dan een besluit nemen over de vorming van een reserve 

ondersteuning burgerinitiatieven ter grootte van maximaal het hiervoor geoormerkte 

bedrag in de algemene reserve. 

 

Uit de evaluatie van de Subsidieregeling Burgerinitiatieven Weert 2017 komt naar voren 

dat de regeling een succes geweest is en het nagestreefde doel bereikt wordt. Niet zozeer 

vanwege het uitgekeerde subsidiebedrag, maar vooral vanwege de laagdrempeligheid, het 

aantal ideeën dat inwoners hebben ingediend en de gesprekken hierover. 

In deze gesprekken is gekeken welke ondersteuning voor het initiatief nodig was en wie 

hierbij kon helpen. 

 

Daarnaast werd getoetst of het initiatief paste binnen de criteria van de subsidieregeling 

en of er subsidie verstrekt kon worden. Voor een aantal ideeën is vervolgens subsidie 

verleend. 

Criterium 4, een idee moet nieuw of vernieuwend zijn, werd als te beperkend ervaren. Een 

aantal initiatieven kwam daardoor niet in aanmerking voor subsidie. 

 

De aanbevelingen uit de evaluatie zijn: 

• Doel en doelgroep van de regeling kunnen behouden blijven. 

• Criterium 1 en 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. 

 

De volledige evaluatie is als bijlage bijgevoegd. 

 

2.1 Er ligt een wens voor verbreding van de huidige Subsidieregeling Burgerinitiatieven 

Weert 2017. 

 

In het Programma 2018-2022 “Weert koerst op verbinding“ zijn wensen voor verbreding 

van de huidige subsidieregeling opgenomen: 

 

1. Maximale verbinding met inwoners over onderwerpen die een wijk of dorp 

aantrekkelijk maken: groen (onderhoud), water, paden en wegen, ontmoeting, 

openbare voorzieningen en veiligheid (p29). 

2. Steun voor initiatieven sociaal gebruik openbare ruimte (p30). 
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3. Groene initiatieven ook in fonds burgerinitiatieven (p30). 

4. De gedachte van Right to Challenge ook in fonds burgerinitiatieven integreren (p30). 

Daar waar inwoners een collectieve voorziening van de overheid graag zelf willen 

uitvoeren, beter en goedkoper, kan de gemeente dit dus uit handen geven. Het kan 

om van alles gaan: het onderhoud van een park in de buurt, het beheer van 

sportvelden door de club of zorginitiatieven. 

 

2.2 Aanbevelingen uit de evaluatie en de wens tot verbreding vragen een aanpassing van 

het beleidskader. 

 

Op basis van de evaluatie en de wens tot verbreding van de regeling is onderstaand 

voorstel gemaakt voor aanpassing van het beleidskader dat door uw raad vastgesteld kan 

worden. 

Het beleidskader bevat in ieder geval de doelgroep, het doel van de regeling, de criteria 

voor toetsing van ingediende activiteiten en het beschikbaar stellen van budget voor het 

uitvoeren van de regeling. 

De doelgroep blijft hetzelfde: natuurlijke personen en rechtspersonen zonder 

winstoogmerk, die woonachtig of gevestigd zijn in de gemeente Weert. 

De regeling heeft een aanjaagfunctie voor initiatieven die een positieve bijdrage leveren 

aan de omgeving, aan de sociale structuurversterking, laagdrempelige ontmoeting en aan 

de gedeelde verantwoordelijkheid voor omgeving en leefbaarheid en sociale cohesie in de 

dorpen, wijken en buurten. Initiatiefrijkheid wordt beloond voor initiatieven van onderop 

waar behoefte aan is en waar draagvlak voor is. Bovendien ontvangen ideeën die 

vernieuwend zijn of de gedachte van Right to Challenge uitdragen, extra subsidie. 

Doel van de nieuwe regeling: 

Activiteiten ondersteunen die zich minimaal richten op één van de onderstaande criteria: 

1. Het bevorderen van de leefbaarheid in dorpen, wijk of buurt van Weert; waaronder in 
ieder geval, maar niet uitsluitend activiteiten die bijdragen aan: 

o Een maximale verbinding met inwoners over onderwerpen die een wijk of dorp 
aantrekkelijk maken: groen (onderhoud), water, paden en wegen, ontmoeting, 
openbare voorzieningen en veiligheid 

o Het sociaal gebruik van de openbare ruimte 
2. Het bevorderen van sociale activering en tegengaan van sociale uitsluiting; 

3. Het bevorderen van betrokkenheid tussen bewoners en groepen van bewoners in de 

dorpen, wijken of buurten. 

 

Als wordt voldaan aan één van bovenstaande criteria, maar ook nog wordt voldaan aan 

één van beide onderstaande criteria, dan kan het subsidiebedrag verhoogd worden met 

een stimuleringsbijdrage. 

De activiteit: 

4. Is nieuw en vernieuwend voor Weert; 

5. Integreert de gedachte van Right to Challenge. 

 

Per activiteit wordt gekeken welke ondersteuning noodzakelijk is door met initiatiefnemers 

in gesprek te gaan en samenwerking en verbinding te stimuleren (loketfunctie). Subsidie 

kan beschikbaar gesteld worden indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de 

activiteit en wordt voldaan aan een van de criteria (beleidskader) en de aanvullende 

voorwaarden die in een juridische regeling door het college uitgewerkt worden. 
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Kanttekeningen en risico’s  

 

2.1 Er moet aandacht zijn voor de ambtelijke inzet en de hoeveelheid ideeën en 

aanvragen, maar ook voor de vervolgwerkzaamheden. 

 

De hoeveelheid ideeën en aanvragen legt een beslag op ambtelijke capaciteit voor de 

loketfunctie. Als er veel ideeën en aanvragen tegelijk komen is dit ook een risico voor een 

snelle doorlooptijd van de afhandeling. Verwacht wordt dat er meer aanvragen komen 

voor ontmoetingsactiviteiten, omdat het criterium “nieuw en vernieuwend” vervalt. Bij de 

uitwerking van de regeling wordt gekeken of voor deze ontmoetingsactiviteiten een vast 

bedrag opgenomen kan worden. Dit biedt duidelijkheid aan indieners, maakt de 

beoordeling eenvoudiger en daarmee ook een snelle afhandeling van aanvragen mogelijk. 

Aanvragen voor activiteiten in de openbare ruimte, en met name activiteiten die de 

gedachte van Right to Challenge integreren, vragen om een integrale beoordeling. 

Hiervoor moet de loketfunctie verbreed worden (intaketeam). Daarnaast is extra inzet 

noodzakelijk van andere vakafdelingen. Op voorhand is niet in te schatten welke capaciteit 

dit vergt, omdat dit afhankelijk is van de aanvragen en mogelijke vervolgwerkzaamheden 

naar aanleiding van de aanvragen. 

 

2.2.Aanpassing van de beleidskaders moet uitgewerkt worden in een nieuwe 

Subsidieregeling Burgerinitiatieven Weert 2019. 

 

Op basis van de beleidskaders die door uw gemeenteraad zijn vastgesteld wordt een 

subsidieregeling uitgewerkt die het college vast stelt. Doordat de nieuwe criteria ruim en 

breed geformuleerd zijn, zullen ook de randvoorwaarden aangepast moeten worden. 

Daarbij is het zaak om evenwicht te houden tussen het beschikbare bedrag voor subsidies 

en de hoogte van subsidies voor te verwachten activiteiten. 

 

Financiële gevolgen 

 

Het op 5 juli 2018 aangenomen amendement stelt voor om op basis van een evaluatie van 

de Subsidieregeling Burgerinitiatieven Weert 2017, met eventueel een voorstel van het 

college voor een wijziging van de regeling, te besluiten over de bestemming van de 

reserve Wijkenbudget voor de subsidiëring van burgerinitiatieven. 

Het saldo van de reserve Wijkenbudget van €142.436,00 is, op basis van de 

geactualiseerde nota reserves en voorzieningen, in 2018 geoormerkt toegevoegd aan de 

algemene reserve. Ten laste van dit bedrag is in het kader van de herhuisvesting ‘t 

Kwintet (besluitvorming raad maart jl.) €10.860,00 gebracht (extra afschrijving van de 

restantboekwaarde van het investeringsbudget “Kwintet diverse aanpassingen 2000)”. Er 

resteert nu nog €131.576,00. Voorgesteld wordt om dit bedrag in te zetten voor de 

nieuwe verbrede subsidieregeling. Verder wordt voorgesteld om een eventueel 

restantbedrag van de huidige subsidieregeling, die eindigt per 1 juli 2019 en waarvoor op 

1 januari 2019 €45.250,00 beschikbaar was, ook in te zetten voor de nieuwe verbrede 

subsidieregeling. Omdat de huidige regeling door loopt tot 1 juli 2019 is nu nog niet exact 

aan te geven welk bedrag over blijft. Op dit moment wordt ingeschat dat er ongeveer 

€26.000,00 over zal blijven. Op basis van deze schatting en de €131.576,00 van het 

geoormerkte budget is er een totaalbedrag van ruim €157.500,00 beschikbaar. 

De nieuwe regeling geldt vanaf 1 juli 2019 tot en met 31 december 2022. Vooralsnog 

wordt dan uitgegaan van de volgende gefaseerde inzet van middelen: 2e helft 2019 een 

bedrag van €22.500,00 en voor de 3 jaren daarna een bedrag van €45.000,00 per jaar. 

Gezien de beperkte looptijd van de regeling wordt voorgesteld om geen aparte reserve te 

vormen, maar om afwikkeling via de algemene reserve te laten lopen. Mocht in een jaar 

meer of minder uitgegeven worden (binnen de vastgestelde kaders), dan wordt dit in de 
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jaarrekening verrekend met de algemene reserve. Het totale beschikbare bedrag is hierbij 

uiteindelijk taakstellend. De jaarlijkse plafondbedragen zullen afgestemd worden op het 

daadwerkelijk beschikbare bedrag en door het college vastgesteld worden bij de 

uitwerking en vaststelling van de subsidieregeling. 

Uitvoering/evaluatie  

Op basis van de besluitvorming van uw raad zullen de criteria op passende wijze juridisch 

correct vertaald worden. 

 

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 2022 wordt een evaluatie gepland. Bij de begroting 2022 kan dan 

een prioriteit ingediend worden als de regeling succesvol is en er extra middelen 

beschikbaar gesteld moeten worden voor 2023 en verder. 

 

Communicatie/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. 

Advies raadscommissie  

 

De commissie S&I acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk. 

 

Bijlagen  

 

Evaluatie Subsidieregeling Burgerinitiatieven Weert 2017 

 

 

 

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 

 

Burgemeester en wethouders van Weert, 

secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
G. Brinkman 

 
 
 
 
 
 
A.A.M.M. Heijmans 

 



 

 
 

 
 

Nummer raadsvoorstel: DJ-710611  

 

 

RAADSBESLUIT 
 

 

De raad van de gemeente Weert, 

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 april 2019 

 

 

 besluit: 

 

1. Kennis te nemen van de evaluatie van de Subsidieregeling Burgerinitiatieven Weert 

2017. 

2. In te stemmen met het beleidskader voor de Subsidieregeling Burgerinitiatieven Weert 

2019. 

3. Het beschikbare restantbedrag, na beëindiging van de huidige subsidieregeling op 1 

juli 2019, in te zetten voor de nieuwe Subsidieregeling Burgerinitiatieven Weert 2019. 

4. Het saldo van de reserve Wijkenbudget, dat geoormerkt is toegevoegd aan de 

algemene reserve, in te zetten voor de nieuwe Subsidieregeling Burgerinitiatieven 

Weert 2019. 

5. 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. 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 5 juni 2019 

 

 

De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
M.H.R.M. Wolfs-Corten 

 
 
 
 
A.A.M.M. Heijmans 

 


