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Evaluatie subsidieregeling burgerinitiatieven 2017
3s69r/3s709

Geachte raadsleden,

Op 29 maart 2017 heeft uw gemeenteraad ingestemd met 5 criteria voor de inzet van het
budget burgerinitiatieven voor 20L7 en 2018 (RAD-001385). Op basis van deze besluitvorming
is op 13 juni 2017 door het college de subsidieregeling burgerinitiatieven Weert 2017 vast-
gesteld (BW-010399). Op 22 juni 20L7 is deze regeling in werking getreden.

Bij de raadsbehandeling is toegezegd de regeling begin 2018 te evalueren

Deze evaluatie beslaat de periode van een half jaar (van 22juni tot 31 december 20L7)

Doel evaluatie
De evaluatie moet antwoord geven op 2 vragen:
r Voldoet de regeling aan het doel waarvoor ze is opgesteld?
. Is tussentijdse bijsturing noodzakelijk en moeten criteria aangepast worden?

Doel regeling en criteria
De subsidieregeling is bedoeld om burgerinitiatieven te ondersteunen. Als definitie voor een
burgerinitiatief is opgenomen: een initiatief van inwoners dat de leefbaarheid en sociale samen-
hang in dorpen en wijken en de eigen kracht van inwoners bevordert.

De 5 criteria die uw raad heeft vastgesteld 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 inwoners 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
(pa rticipatiemaatschappij).

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

5. Geen subsidie als al subsidie verleend is of verleend kan worden op grond van een andere
gemeentelijke regeling of verordening.

Deze criteria zijn juridisch vertaald in de subsidieregeling. De regeling is zo eenvoudig en laag-
drempelig mogelijk opgezet om zo veel mogelijk ideeën op te kunnen halen.
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Praktische uitvoering van de regeling
Het aantal opgehaalde ideeën is niet alleen afhankelijk van de laagdrempeligheid van de
regeling, maar ook van de bekendheid en de praktische uitvoering van de regeling.

De regeling is gecommuniceerd via posters, flyers, artikel in VIA-Weert, Twitter en bekend
gemaakt bij partners (o,a. bij wijk- en dorpsraden, wijkagenten, opbouwwerkers en Wonen
Limburg). Hierbij is een oproep gedaan om met vernieuwende ideeën te komen voor de
verbetering van de leefbaarheid en sfeer in wijk, buurt of dorp. Daarbij is ook aangegeven dat
de gemeente graag mee denkt en dat misschien subsidie mogelijk is. Op de posters, flyers en in
de overige communicatie is verwezen naar de website van de gemeente voor meer informatie.
Ook is er een apart e-mailadres voor het doorgeven van ideeën (burgerinitiatieven@weert.nl).
Tot slôt ls er oôk aandacht gegenereerd voor de regellng door artlkelen ôf ltems over een aantäl
in¡tiatieven in de lokale media.

Gestimuleerd is dat initiatiefnemers met een idee eerst in gesprek gaan met een van de mede-
werkers. De gemeente denkt dan mee en als dat nodig is kan daarna (samen) een formele
subsidieaanvraag gedaan worden.

Evaluatie
De regellng ls een experlment voor de duur van anderhalf Jaar (van de lnwerklngtreding tot
1 januari 2019 als de regeling stopt), waarna besloten kan worden deze een structureel
karakter te geven.

De subsidieregeling is pas een half jaar in werking, maar nu al een succes

Het succes zit in de laagdrempeligheid van zowel de regeling als de uitvoering, waardoor er veel
ideeën gemeld worden. Met name het persoonlijke gesprek, met mensen die een idee hebben,
wordt zeer gewaardeerd. Ook geldt dit voor het aanbod om samen de locatie te bezoeken waar
een idee betrekking op heeft en te kijken wat mogelijk is. Er zijn met 40 potentiële initiatief-
nemers gesprekken gevoerd.

In het gesprek wordt gekeken hoe een idee verder uitgewerkt kan worden en welke steun van
de gemeente of andere partijen nodig is, D¡t kan bijvoorbeeld een gesprek zijn met de afdeling
Openbaar Gebied bij ideeën die gaan over de inrichting van de omgeving. Een groot aantal
ideeên gaat over de inrichting van de eigen leefomgeving. Ook worden initiatiefnemers met
vergelijkbare ideeën aan elkaar gekoppeld of wordt gekeken of met externe partners samen-
gewerkt kan worden. Kortom; erwordtgekeken waar kansen liggen en verbindingen (intern en
extern) mogelijk zijn.

Indien er financiële ondersteuning nodig is, wordt gekeken of dit door initiatiefnemers (deels)
zelf opgebracht kan worden, of er gebruik gemaakt kan worden van reguliere begrotingsposten,
bijdragen van wijk- en dorpsraden of andere subsidies en donaties. Periodiek wordt over de
ingediende ideeën afgestemd met het Samenfondso4es en het leefbaarheidsfonds van Wonen
Limburg. Hierbij wordt gekeken wat de (on)mogelijkheden zijn. Voor veel ideeën is geen geld
nodig, of wordt financiering gevonden buiten de subsidieregeling. Uiteindelijk zijn er in 2017
twaalf aanvragen voor de subsidieregeling burgerinitiatieven bij de gemeente ingediend.

In de bijgevoegde bijlage kunt u in één oogopslag de resultaten van de regeling zien.

Conclusies evaluatie
De regeling voldoet aan het vooraf gestelde doel. Veel initiatieven, die de leefbaarheid en
sociale cohesie bevorderen, zijn ondersteund, Zowel binnen de regeling Burgerinitiatieven
alsook op andere manieren, De regeling, maar ook de manier waarop gesprekken gevoerd zijn,
ondersteunt de eigen kracht van de inwoners waar dit nodig is (terugtredende overheid).
Inwoners die komen met ideeën worden geholpen om hun eigen idee zo veel mogelijk met
behulp van anderen uit te werken.

De uitvoering van de regeling levert daarnaast positieve ervaringen op bij medewerkers en
initiatiefnemers, Hiermee wordt aangesloten bij de gewenste transformatie vanuit het WinD-



traject om nog beter dan voorheen aan te sluiten op onze omgeving, van "buiten naar binnen"
denken en aan te sluiten op de behoefte van inwoners. De gewenste cultuuromslag wordt in de
praktijk gebracht en ideeën worden integraal opgepakt binnen de gemeente Weert, maar ook
met samenwerkingspartners.

De subsidieregeling is daarbij een hulpmiddel om ideeën te oogsten en daarover in gesprek te
gaan om te kijken hoe een idee verder uitgewerkt kan worden. Daarbij wordt het succes
bepaald door de impact van de regeling en niet door het bedrag van de uitgekeerde subsidie.

Door het succes van de regeling tot nu toe is het niet noodzakelijk tussentijds bij te sturen en
de criteria aan te passen.

Als de regeling ook in 2018 een succes is ligt het voor de hand om de subsidieregeling in 2019
voort te zetten. Uw raad dient hierover dan een besluit te nemen.

Vooruitblik 2O18
Geconstateerd wordt dat we op de goede weg zijn met de regeling en dat we deze in 2018
moeten voortzetten. De meldingen en uiteindelijk ook aanvragen blijven nog steeds binnen
komen, De regeling krijgt steeds meer bekendheid in Weert.

Voortzetting van het succes van de regeling in 2018 staat of valt met de bekendheid van
inwoners met de regeling en de mogelijkheid om in gesprek te gaan met de gemeente over hun
idee.

Daarom is het noodzakelijk te blijven communiceren over de regeling en de resultaten van de
regeling. Voor 2018 staan daarom op de planning:
. Communicatie over de regeling continueren en dit aanvullen met:
r Interview met enkele initiatiefnemers.
. Samen organiseren van 2 workshops over fondsenwerving met Samenfondso4es en Wonen

Limburg, waarbij de mogelijkheid van de subsidieregeling wordt uitgelegd (februari en
september).

. Filmpje om resultaten te laten zien en te gebruiken in de communicatie.

Ook worden in oktober in een raadsinformatiebijeenkomst de resultaten tot dan toe
gepresenteerd (update van deze evaluatie), voorafgaande aan de besluitvorming over
voortzetting van de subsidieregeling tijdens de begrotingsbehandeling.

Met vriendel¡jke groet,
burgemeester en wethouders,

G. Brinkman
secretaris rg

Bijlage(n) Evaluatie subsidieregeling burgerinitiatieven 2077 in één oogopslag

M.H
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