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Onderwerp  : Criteria budget leefbaarheidsinitiatieven 
 
 
Voorgestelde beslissing: 

Besluiten de criteria voor het budget leefbaarheidsinitiatieven vast te stellen 

 
Aanleiding 
Met programma 2 van de gemeentelijke begroting (Samenleven en zorgzaam zijn) wordt gestreefd naar een 
samenleving waarin de inwoners verantwoordelijkheid (kunnen) nemen voor hun eigen leven en hun sociale 
omgeving. Er zijn drie maatschappelijke effecten benoemd, waaronder een versterkte leefbaarheid in de wijk 
en optimaal welzijn voor inwoners met een zorgvraag. Dit willen we bereiken door een aantal doelstellingen 
te realiseren. Eén daarvan is dat de sociale cohesie en het organiserend vermogen in een wijk/dorp sterk is.  
 
Een belangrijke activiteit die hierbij hoort, is het vormen van één budget leefbaarheidsinitiatieven. Dit is 
onder meer bedoeld voor initiatieven zoals die momenteel spelen in Heelweg, Silvolde en Westendorp. Om 
voor een bijdrage in aanmerking te komen, moet worden voldaan aan een aantal criteria. Deze willen we aan 
de raad ter vaststelling voorleggen.  
 
Wat wordt met beslissing bereikt 

• De leefbaarheid in de wijken/dorpen is versterkt. 
 
Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en) 

 
1.1 Criteria zijn nodig om een goede afweging te kunnen maken 
Om de doelstellingen te halen, is het belangrijk de beschikbare middelen zo goed mogelijk in te 
zetten. Daarom zijn onderstaande criteria voor toekenning van het budget voor 
leefbaarheidsiniatieven opgesteld:  

 
o optimaal gebruik maken van de eigen kracht van de inwoners en het organiserend 

vermogen in een dorp, buurt of wijk 
o bijdragen aan de maatschappelijke effecten die beschreven staan in de begroting 
o optimaal gebruik maken van andere financieringsbronnen (denk aan sponsoring door bijv. lokale 

bedrijven en gebruik maken van subsidies, bijv. Oranjefonds, provinciale en indien van 
toepassing Euregionale subsidies) 

 
Verder heeft het een pré als het initiatief bijdraagt aan het welzijn van inwoners met een zorgvraag 
en/of als het initiatief innovatief is qua inhoud en vorm. 

 
1.2 Het budget draagt bij aan het ondersteunen van de kracht in de samenleving. 
In het verleden financierde de gemeente dergelijke initiatieven. Nu is het de bedoeling dat een 
initiatiefnemer op zoek gaat naar andere financieringsbronnen en zoveel mogelijk gebruik maakt 
van de eigen kracht en het organiserend vermogen in een dorp, buurt of wijk.  

 
Kanttekeningen 

a. geen 
 

Kosten, baten, dekking 
In de begroting is voor het budget leefbaarheidsinitiatieven voor 2014 een bedrag opgenomen van € 750.000 
en in daarop volgende jaren € 350.000.per jaar. 
 
Uitvoering 
 
Planning 

• Vaststellen criteria leefbaarheidsinitiatieven in de gemeenteraad op 27 februari 2014 



• Na vaststelling gebruik maken van de criteria bij vaststelling van de financiering van 
leefbaarheidsinitiatieven 

 
Evaluatie/verantwoording 
Na het eerste jaar wordt gekeken of de criteria goed werkbaar zijn of bijgesteld moeten worden. De raad 
wordt hierover geïnformeerd. 
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