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Onderwerp
Evaluatie MijnStraatJouwStraat (MSJS) 2e helft 2015/1e helft 2016
Voorstel
1. Te stoppen met MSJS in de huidige vorm per 1 januari 2017;
2. De overlegstructuur met partners te behouden;
3. De jaarlijkse subsidie Wijk- en Dorpsraden (WDR) te behouden;
4. Het ‘activiteitenbudget’ binnen de jaarlijkse subsidie WDR, te verhogen met
€ 1.000,00 per WDR;
5. De bijstelling van de budgetten MSJS maken onderdeel uit van de taakstellende
bezuiniging vanaf 2017 van € 200.000,00 uit Kiezen met Visie.

Inleiding
De evaluatie die nu voor u ligt is een evaluatie over de tweede helft van 2015 en het
eerste kwartaal 2016. Vorig jaar is de evaluatie van 2014 en eerste helft 2015 al ter
kennis van uw raad gebracht (TILS 1113). Gebleken is dat het instrument MSJS niet meer
toereikend is om het doel “met partners, burgers en overige participanten werken aan het
optimaliseren van de leefbaarheid op basis van leefbaarheidsonderwerpen en het
stimuleren van de sociale samenhang in een wijk of dorp” te bereiken. Daarom wordt
ingaande 1 januari 2017 een andere aanpak voorgesteld. Minder subsidie aan WDR voor
ondersteunen van activiteiten, maar bredere toegankelijkheid van subsidie door inzet van
het fonds burgerinitiatieven. Een fonds voor de ondersteuning van initiatieven in het kader
van leefbaarheid waarvan, naast WDR, ook inwoners of organisaties gebruik kunnen
maken. De beslispunten 1 tot en met 4 komen rechtstreeks voort uit de evaluatie.
Beslispunt 5 is een afgeleide hiervan.
Beoogd effect/doel
De Gemeente Weert streeft naar een samenleving waarin mensen verantwoordelijkheid
nemen voor zichzelf en voor elkaar. Het faciliteren en stimuleren van initiatieven vanuit de
samenleving helpt daarbij. Hierbij is het van belang dat elke inwoner (of groepen van
inwoners van Weert), aanspraak kan maken op subsidie voor een initiatief om de
leefbaarheid te vergroten.
Argumenten
1.1.De evaluatie wordt gedragen door het merendeel van de partners
Er is 2 keer geëvalueerd in alle overlegstructuren van MSJS. De eerste evaluatie over
2014 en 1e helft 2015 en de 2e (nu voorliggende evaluatie) die daarop voortborduurt over
2e helft 2015 en 1e kwartaal 2016. De 1e conceptevaluatie 2015/2016 is toegezonden en
voorgelegd aan alle partners en besproken op 22 maart 2016 met alle WDR. Naar
aanleiding van de opmerkingen is een definitieve versie gemaakt die aan alle partners is
voorgelegd. De conclusie om te stoppen met MSJS in de huidige vorm wordt door iedereen
onderschreven. De argumenten staan in de bijgevoegde evaluatie.
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2.1. De communicatie/samenwerking moet behouden blijven
De samenwerking tussen de MSJS partners Gemeente Weert, Wonen Limburg, Politie,
Punt Welzijn en Wijk- en Dorpsraden is uniek. De samenwerking zorgt er voor dat partners
elkaar sneller weten te vinden. Elkaar periodiek spreken is meerwaarde bij het verbeteren
van de leefbaarheid.

3.1. / 4.1. De WDR willen meer speelruimte en minder bemoeienis van de overheid
Door de jaarlijkse subsidie te behouden en te verhogen komt er meer
verantwoordelijkheid bij de WDR te liggen en is er sprake van (gewenste) vermindering
van overheidsbemoeienis. Met een verhoging van het bedrag kunnen WDR meer
activiteiten die bijdragen aan de leefbaarheid zelfstandig ondersteunen, hierbij zelf
bepalen in hoeverre de te ondersteunen activiteiten bijdragen aan het gezamenlijke doel
en wordt de verantwoordelijkheid meer neergelegd bij de gemeenschap.

4.2. Naast verhoging van het activiteitenbudget is er ook een budget voor burgerinitiatieven
Bij een verhoging van het activiteitenbudget voor WDR met € 1.000,00, komt het totale
subsidiebedrag voor WDR op bijna € 110.500,00. Hiervan kan het grootste deel
uitgegeven worden aan ondersteuning van activiteiten in de wijken en dorpen (zie ook
pagina 2 en 3 van bijgevoegde evaluatie).
Daarnaast zijn er ook middelen in de begroting opgenomen voor bijvoorbeeld
evenementen of andere reguliere begrotingsposten, waaruit (een deel van) de activiteiten
bekostigd kunnen worden (zoals dat nu ook al gebeurt).
Naast de verhoging van het activiteitenbudget is er ook voor 2016, 2017 en 2018 een
budget voor burgerinitiatieven van € 62.500,00 per jaar. Hiervan mogen WDR, maar ook
inwoners of organisaties gebruik maken.
Ook zijn er middelen voor ondersteuning van activiteiten bij bijvoorbeeld Wonen Limburg,
Samen doen fonds, Oranjefonds etc.
5.1. Bij stoppen met subsidiëren van activiteiten via MSJS kan € 40.000,00 ingezet
worden voor de “Herziening subsidiestelsel voor vrijwilligersorganisaties en tarieven
sportaccommodaties”.
Door de verhoging van het activiteitenbudget, inzet van reguliere budgetten en het
beschikbaar zijn van een budget voor burgerinitiatieven zijn er ook in 2017 substantiële
middelen voor ondersteuning van activiteiten die de leefbaarheid bevorderen. In 2017 zou
Wonen Limburg niet meer mogen bijdragen aan een algemeen budget zoals het
wijkenbudget en zou er dan nog een bedrag van € 40.000,00 beschikbaar zijn voor MSJS.
Het is legitiem om dit bedrag, met ingang van 2017, in te zetten voor de “Herziening
subsidiestelsel voor vrijwilligersorganisaties en tarieven sportaccommodaties”. In het
afzonderlijk raadsvoorstel hierover is rekening gehouden met dit bezuinigingsvoorstel van
€ 40.000,00.
Ook kan in de 2e helft 2017 (na vaststelling van de laatste subsidies van MSJS 2016)
gekeken worden naar de besteding van de reserve wijkenbudget (eenmalige bezuiniging
of andere besteding). Deze wordt gevoed door niet uitgegeven subsidies van WDR
(jaarlijks en MSJS). De stand van de reserve per 31-12-2015 (concept jaarrekening 2015)
is € 89.408,00.
Kanttekeningen

1.1. Er is bij een aantal partners onzekerheid over hoe nu verder na MSJS (wat komt er voor
in de plaats)
Deze onzekerheid blijkt ook uit de ontvangen reacties (zie paragraaf communicatie/
participatie). De grootste onzekerheid bestaat op 2 vlakken: communicatie/samenwerking
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en (voldoende financiële) ruimte voor burgerinitiatieven. Hierop wordt respectievelijk
ingegaan bij de beslispunten 2 en 3, 4 en 5.
2.1.

Er is veel discussie over communicatie en samenwerking

In het verleden, maar ook nu nog zijn er verschillende meningen over de kwaliteit van de
communicatie en samenwerking (met name tussen WDR en gemeente). Soms over MSJS,
maar ook over andere zaken. Samen met alle partners moet nog uitgewerkt worden hoe
de overlegstructuur (na het stoppen met MSJS) verder ingevuld gaat worden, naast de
extra inspanning die al eerder ingezet is voor het overleg/communicatie tussen WDR en
gemeente.

4.1. Over de hoogte van het gewenste bedrag verschillen de meningen
Er zijn verschillende meningen over het gewenste bedrag van de verhoging. De maximum
variant zou zijn het totale bedrag MSJS voor 2017 (€ 56.000,00) te verdelen over de
WDR. Dit zou neer komen op een extra bedrag van € 3.500,00 per WDR in plaats van de
nu voorgestelde € 1.000,00 extra.
Alhoewel een maximale bijdrage van € 3.500,00 al minder is dan de gemiddelde bijdrage
per wijk ten opzichte van voorgaande jaren (door wegvallen bijdrage Wonen Limburg),
wordt dit toch niet voorgesteld. Nu zullen WDR kritischer moeten kijken aan welke
activiteiten vanaf 2017 een bijdrage wordt geleverd. Dit kan per definitie niet dezelfde
bijdrage blijven voor alle activiteiten die in het verleden en in 2016 in het kader van MSJS
gesubsidieerd werden.

4.2. Er zijn nog geen spelregels voor budget burgerinitiatieven
Pas na besluitvorming over de evaluatie MSJS en de invulling van de
bezuinigingstaakstelling op subsidies en tarieven sport, wordt in de 2e helft van 2016
gekeken hoe en voor welke activiteiten het budget vanaf 2017 ingezet kan gaan worden.
Dit heeft ook relatie met een voorstel voor burgerparticipatie- overheidsparticipatie.
Ook voor het budget voor burgerinitiatieven geldt dat kritisch gekeken moet worden welke
activiteiten wel of niet gesubsidieerd worden. Ook hiervoor geldt dat dit niet per definitie
dezelfde activiteiten kunnen zijn die in het kader van MSJS gesubsidieerd werden.
4.3. Structureel budget voor burgerinitiatieven ontbreekt
Het budget voor burgerinitiatieven is niet structureel opgenomen in de begroting. Na
evaluatie van de inzet van het budget zal dit na 2018 opnieuw ingediend moeten worden
voor de prioriteiten als continuering van de inzet van dit budget gewenst is.
5.1. Er is discussie over de hoogte van de bezuiniging
De meeste partners zijn het er over eens dat ook kritisch gekeken moet worden naar inzet
van steeds schaarser wordende maatschappelijk middelen voor activiteiten. Over de
hoogte van de bezuiniging zijn de meningen verdeeld. De variant van € 1000,00 extra per
WDR maakt het mogelijk een bedrag van € 40.000,00 te betrekken bij de “Herziening
subsidiestelsel voor vrijwilligersorganisaties en tarieven sportaccommodaties”.
Financiële gevolgen
Huidige situatie
Beschikbaar gemeentelijk budget
€ 149.703
Bijdrage van Wonen Limburg
€ 25.000
Totaalbudget
€ 174.703
Dit budget wordt ingezet voor algemene communicatie/partnerdag, subsidies
leefbaarheidsagenda en het jaarlijkse subsidie voor de 16 wijk- en dorpsraden (vast
basisbudget € 1.500, vast activiteitenbudget € 950, communicatiebudget € 1,08/inwoner
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met een minimum van € 1.700) (totaal € 94.500). Eventuele restantmiddelen worden
conform besluitvorming hierover toegevoegd aan de reserve wijkenbudget.
Situatie 2017 bij ongewijzigd beleid
Wonen Limburg heeft in het verleden € 35.000,00 per jaar bijgedragen aan het
wijkenbudget. In 2016 was dit nog een bedrag van € 25.000,00. Vanaf 2017 komt de
bijdrage van Wonen Limburg aan het wijkenbudget te vervallen.
Het totaalbudget daalt hierdoor naar € 149.703. Dit betekent dat er (bij gelijkblijvende
kosten voor algemene communicatie/partnerdag en jaarlijks subsidie) voor subsidies
leefbaarheidsagenda € 25.000 minder beschikbaar is.
Situatie 2017 bij doorvoeren voorstellen
Het beschikbare budget is € 149.703. Dit wordt als volgt ingezet:
Huidig jaarlijks subsidie 16 wijk- en dorpsraden
€ 94.500
Voorgestelde subsidieverhoging € 1.000/raad
€ 16.000
Totaal
€ 110.500
Voorgesteld wordt om het bedrag van afgerond € 40.000,00 te betrekken bij de invulling
van de “Herziening subsidiestelsel voor vrijwilligersorganisaties en tarieven
sportaccommodaties”.
Eventuele restantmiddelen worden met ingang van 2017 niet meer verrekend met de
reserve wijkenbudget. Na vaststelling van de laatste subsidies 2016 wordt uw raad in de
loop van 2017 een voorstel voorgelegd over de besteding van het saldo van deze reserve.
De deelverordening “welzijn en evenementen” zal aangepast moeten worden. Dit kan
samen gaan met de aanpassing van de verordeningen in het kader van het totale
subsidiebeleid.
Uitvoering/evaluatie
Door het budget voor Burgerinitiatieven wordt iedere inwoner, of groepen van inwoners
van Weert, in de gelegenheid gesteld aanspraak te maken op subsidie voor een initiatief
om de leefbaarheid te vergroten. Doordat (groepen) inwoners via dit budget zelf subsidie
kunnen aanvragen voor activiteiten die de leefbaarheid bevorderen, worden de WDR
ontlast met de administratieve werkzaamheden hier omheen. Echter voor dit budget zijn
(nog) geen kaders vastgesteld waaraan kan worden getoetst of een aanvraag in
aanmerking komt voor subsidie. Dit budget burgerinitiatieven staat benoemd in het
coalitieprogramma 2015-2018 en is als prioriteit opgevoerd in de begroting 2016.
Communicatie/participatie
Deze evaluatie is voorgelegd aan alle contactpersonen van MSJS, WDR, en professionele
partners naast gemeente ( Wonen Limburg, Punt Welzijn, Politie, Regiegroep,
Klankbordgroep)
Gevraagd was te reageren vóór 23 mei 2016. Indien men instemde met de evaluatie was
een reactie niet nodig. Er zijn 4 inhoudelijke reacties ontvangen (bijgevoegd in bijlage 2).
In de argumenten en kanttekeningen bij het advies is zoveel mogelijk ingegaan op de
inhoud van de reacties.

Advies raadscommissie
-
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Bijlagen
1. Evaluatie MSJS tweede helft 2015 en eerste kwartaal 2016.
2. Reacties naar aanleiding van de evaluatie MSJS.

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.
Burgemeester en wethouders van Weert,
de secretaris,
de burgemeester,

M.H.F. Knaapen

A.A.M.M. Heijmans
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Nummer raadsvoorstel: RAD-001250

RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Weert,
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 06-06-2016;

besluit:
1.
2.
3.
4.
5.

Te stoppen met MSJS in de huidige vorm per 1 januari 2017;
Der overlegstructuur met partners te behouden;
De jaarlijkse subsidie Wijk- en Dorpsraden (WDR) te behouden;
Het ‘activiteitenbudget’ binnen de jaarlijkse subsidie WDR, te verhogen met
€ 1.000,00 per WDR;
De bijstelling van de budgetten MSJS maken onderdeel uit van de taakstellende
bezuiniging vanaf 2017 van € 200.000,00 uit Kiezen met Visie.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 20-07-2016.

De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans

