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1)  Samenvatting  
Het Bestuursakkoord Aan de slag! zet in op "het vormen van een wijk- en dorpsbudget”. Wij zijn 
voornemens dit budget te vormen door 7 bestaande (subsidie)regelingen en het 
Wijkspeerpuntenbudget samen te voegen. Het is de bedoeling dat bewoners met het budget in staat 
worden gesteld zelf initiatieven te ontplooien die de leefbaarheid in hun directe leefomgeving  (sociaal, 
fysiek en veilig) bevorderen. Ons streven is met ingang van 1 januari 2017 één nieuwe 
subsidieregeling in werking te laten treden. De 7 bestaande (subsidie) regelingen en het 
Wijkspeerpuntenbudget worden dan ingetrokken en komen te vervallen. Verdeeld over 14 wijken en 
dorpen komt naar rato van het aantal inwoners ruim € 900.000 op jaarbasis beschikbaar. 
 
Verder heeft uw raad op 16 juni 2015 de motie ‘Instelling van het Sociaal en Zorgfonds’ aangenomen 
waarin ons is verzocht alle regelingen in het sociale domein op een rij te zetten en de mogelijkheid te 
onderzoeken om deze regelingen te bundelen tot één Sociaal Activeringsfonds (werktitel). In een 
raadsvoorstel combineren wij het wijk- en dorpsbudget met de uitgangspunten van de overgenomen 
motie. In december 2015 zullen wij dit raadsvoorstel aan uw raad ter besluitvorming voorleggen. 
Alvorens wij dat doen, wensen wij graag vooraf actief uw raad te betrekken. Uw inbreng zullen wij 
gebruiken bij de verdere uitwerking van het wijk- en dorpsbudget in de vorm van een voorstel. 
 
2)  Vraagpunten waarop antwoord wordt gevraagd  
 
Wij stellen voor om in de raadscommissie MO met elkaar in discussie te gaan over de volgende 
vraagpunten die betrekking hebben op het vormen van een wijk- en dorpsbudget: 
 
Vraag 1 
Wij wensen bewoners zelf te laten beslissen over de toekenning van aanvragen vanuit het wijk- en 
buurtbudget. Welke ideeën heeft u over de manier waarop dit georganiseerd zou kunnen worden? 
 
Vraag 2 
Welke rol heeft u voor ogen bij de ondersteuning hiervan vanuit de gemeente? 
 
Vraag 3 
Dienen wijk- en bestuursraden enige vorm van betrokkenheid bij het wijk- en buurtbudget te hebben? 
Zo ja, op welke wijze? 
 
Vraag 4 
Dient het wijk- en buurtbudget naar uw mening vrij besteedbaar te zijn of moet deze worden 
geoormerkt? In dat laatste geval: op welke wijze (bijv. inhoudelijk of naar doelgroep)? 



 
Vraag 5 
Aan de hand van welke inhoudelijke criteria dienen aanvragen binnen het wijk- en buurtbudget in uw 
ogen te worden beoordeeld? 
 
Vraag 6 
Welke verantwoordingseisen wilt u minimaal toepassen waar het gaat om bestedingen vanuit het wijk- 
en buurtbudget? 
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1) Aanleiding 

 
Eén van onze voornemens uit ons Bestuursakkoord Aan de slag! betreft het realiseren van één wijk- 
en dorpsbudget. Hiermee beogen wij bewoners zelf meer keuzes te kunnen laten maken op het 
gebied van leefbaarheid (sociaal, fysiek en veilig). Bewoners zijn per slot van rekening dé 
deskundigen in hun eigen straat of buurt. Daarenboven versterkt deze ontwikkeling burgerparticipatie 
en vergroot het de sociale binding en gezamenlijke verantwoordelijkheid! 
 
Wij hebben inmiddels een eerste verkenning gedaan  naar de wijze waarop vorm en inhoud gegeven 
kan worden aan het creëren van een wijk- en dorpsbudget. In een nog op te stellen/ uit te 
werkennieuwe subsidieregeling hanteren wij als belangrijkste uitgangspunten: 
 

• Er komt per wijk een budget waarover kan worden beschikt (we onderscheiden 14 
wijken/dorpen);  

• Voorstellen van inwoners worden door een wijk- of dorpsbewoners zelf (binnen de criteria 
van de nieuwe subsidieregeling) beoordeeld;  

• Bij een positief advies wordt door de gemeente  rechtstreeks het bedrag  aan de 
initiatiefnemers betaalbaar  gesteld. 

• Initiatieven kunnen ook wijk- en dorp overstijgend zijn. 
• Bureaucratische rompslomp dient zoveel als mogelijk te worden voorkomen. 

 
Verder heeft uw raad op 16 juni 2015 de motie ‘Instelling van het Sociaal en Zorgfonds’ aangenomen 
waarin ons is verzocht alle regelingen in het sociale domein op een rij te zetten en de mogelijkheid te 
onderzoeken om deze regelingen te bundelen tot één Sociaal Activeringsfonds (werktitel) teneinde 
transparantie, grotere slagkracht en deregulering te bereiken. In een raadsvoorstel dat we december 
2015 aan de raad willen voorleggen, combineren wij het wijk- en dorpsbudget met de uitgangspunten 
van de overgenomen motie.  
 

2) Resultaten van verkenning wijk- en dorpsbudgetten i n 2015 
 
Wijk- en dorpsraden 
Wij hebben het reguliere Bewoners- en dorpsradenoverleg reeds gevraagd met ons mee te denken bij 
de kaders voor een nieuw te vormen wijk- en buurtbudget. Ook onze ervaringen uit de Indische Buurt 
in Amsterdam (die wij in het voorjaar van 2015 bezochten) hebben wij gebruikt bij het schetsen van 
het hieronder volgende kader: 
 

• Het budget van de nieuwe subsidieregeling wordt door inwoners zelf ingezet voor de 
leefbaarheid in de leefomgeving; 

• Het budget is beschikbaar voor initiatieven op de domeinen sociaal (inclusief zorg, hulp en 
basisvoorzieningen), fysiek en veilig; 

• We geven aan over welk budget een wijk of dorp jaarlijks kan beschikken via 
zogenaamde trekkingsrechten; 

• Voorstellen van inwoners worden beoordeeld door wijk- of buurtbewoners zelf, in een nog 
nader te bepalen vorm;  

• Bij een positief advies wordt het budget rechtstreeks door de gemeente aan de 
initiatiefnemers betaalbaar gesteld; 

• Initiatieven kunnen wijk- en dorps overstijgend (en ook gemeente breed) zijn;  
• Initiatiefnemers verplichten zich actief te communiceren over hun activiteit; 



• Er dient aan vastgestelde verantwoordingseisen te worden voldaan; bureaucratische 
rompslomp moet tot een minimum beperkt worden. 
 

3) Inhoud 
 
(Subsidie)regelingen in het sociale domein en het W ijkspeerpuntenbudget  
 
Onderstaand overzicht geeft de bestaande (subsidie)regelingen in het sociale domein en het 
Wijkspeerpuntenbudget weer die structureel van aard zijn, die ingetrokken worden en vervolgens de 
financiële ruimte creëren voor één nieuwe subsidieregeling. 
  

Subsidieregeling Goed voor elkaar 106.640 

Bewoners Initiatief Geld (BIG) 250.000 

Subsidieregeling Doe-geld voor jongeren  49.520 

Subsidieregeling Vrijwillig Jeugd- en jongerenwerk 178.750 

Subsidieregeling Ouderenverenigingen 36.421 

Subsidieregeling Jeugdvakantiewerk 39.324 

Platform 073 40.000 

Wijkspeerpuntenbudget 250.000 

Totaal 950.655 
 
Goed voor Elkaar 
Het doel van de subsidie is activiteiten stimuleren op het gebied van integratie, emancipatie en 
maatschappelijke participatie. De initiatieven zijn bedoeld voor inwoners met een belemmering van 
sociaal-culturele, lichamelijke of geestelijke aard. Door deze activiteiten kunnen inwoners zelfstandiger 
deelnemen aan de samenleving. De maximale subsidie is € 10.000. Voor een kleine activiteit voor 
ongeveer 5 – 12 inwoners is € 500 het richtbedrag, voor een kleine activiteit voor ongeveer 12 – 30 
inwoners is € 5.000 het richtbedrag en als een activiteit blijvend effect heeft voor minimaal 30 mensen 
dan is € 10.000 het richtbedrag.  
Aanvragen kunnen zowel door bewoners als door instellingen ingediend worden. De beoordeling van 
aanvragen geschiedt ambtelijk. 
 
Bewoners Initiatief Geld (BIG) 
Het doel van de subsidie om initiatieven/activiteiten voor, door en in de wijk financieel te 
ondersteunen. Iedereen die samen met andere bewoners graag iets wil organiseren in zijn wijk, buurt 
of straat kan een aanvraag doen. Er geldt een maximumbedrag van € 750 per aanvraag. Tegenover 
een bijdrage uit de BIG-regeling hoort een tegenprestatie te staan. Dit hoeft geen financiële 
tegenprestatie te zijn, maar kan ook bestaan uit de inzet van vrijwilligers of een optreden in de wijk. De 
beoordeling geschiedt door een beoordelingscommissie van bewoners uit de desbetreffende wijk. 
 
Doe-geld voor jongeren 
Het doel van de subsidie is het stimuleren van jongerenparticipatie voor eenmalige activiteiten dóór en 
vóór jongeren in onze gemeente. De activiteiten moeten voor jongeren en hun omgeving een positieve 
betekenis hebben. Voor één activiteit kan maximaal € 3.350 aangevraagd worden. Een keer per jaar 
keert onze gemeente € 10.000 uit voor de Doe-geld prijs. B&W stelt jaarlijks een onafhankelijke doe-
jury in die de aanvragen beoordeelt. 
 
Vrijwillig Jeugd- en jongerenwerk 
Het doel van deze subsidie is om vrijwilligers in staat te stellen met jongeren van 4 t/m 24 jaar 
activiteiten te organiseren. De activiteiten zijn op het gebied van ontmoeting, ontspanning en 
ontplooiing. Ze vinden plaats in de vrije tijd van jongeren. Instellingen kunnen een beroep op deze 



subsidieregeling doen. Per instelling kan per boekjaar € 10.070 aangevraagd worden. De beoordeling 
geschiedt ambtelijk. 
 
Ouderenverenigingen 
Het doel van deze subsidie is te bevorderen dat ouderen die behoefte hebben aan contact, 
gezelschap, activiteiten of een maatje, steun voelen. Een vereniging kan de subsidie aanvragen. De 
subsidie is een bijdrage in de kosten van genoemde activiteiten. De beoordeling van aanvragen 
geschiedt ambtelijk.  
 
Jeugdvakantiewerk 
Het doel van deze subsidie is het in schoolvakanties bieden van mogelijkheden tot ontspanning, 
ontplooiing en ontmoeting van jeugd en jongeren in de leeftijd tot en met 15 jaar. Instellingen uit onze 
gemeente die activiteiten organiseren voor jongeren uit onze gemeente kunnen subsidie aanvragen. 
 
Platform 073 
Op Platform 073 vinden inwoners, organisaties en bedrijven elkaar voor het uitwisselen van gratis 
diensten, kennis en materialen. De site brengt vraag en aanbod bij elkaar en Divers bevordert het 
ontstaan van een passende en veilige match. 
 
Het Wijkspeerpuntenbudget 
Op jaarbasis wordt er ongeveer € 250.000 ingezet voor kleinere fysieke aanpassingen in diverse 
wijken. Dat geschiedt al meerdere jaren op basis van voorstellen en suggesties van inwoners. 
 
In de bijlage is voor een aantal subsidieregelingen aangegeven hoe deze in 2014 en het eerste 
halfjaar van 2015 zijn ingezet. 
 
Motie Instelling van het Sociaal en Zorgfonds d.d. 16 juni 2015  
In de aangenomen motie Instelling van het Sociaal en Zorgfonds is ons verzocht alle regelingen in het 
sociale domein op een rij te zetten en de mogelijkheid te onderzoeken om deze regelingen te 
bundelen tot één fonds. In het in december 2015 voor te leggen raadsvoorstel worden relevante 
regelingen in het sociale domein op een rij gezet en wordt een aantal in de motie genoemde 
voorbeelden (Goed voor Elkaar, Platform 073 en Bewoners Initiatief Gelden) verwerkt in de 
gebundelde en gedereguleerde inzet van het te vormen wijk- en dorpsbudget. Daarmee combineren 
we het wijk- en dorpsbudget met de uitgangspunten van de overgenomen motie.  
Aangezien het Maatschappelijk Initiatieven Fonds niet structureel van aard is en de regelingen Sociale 
Activering Bijzondere Groepen en Armoedebeleid zich richten op individuele inwoners van onze 
gemeente, hebben we deze in de motie genoemde voorbeelden niet meegenomen in het 
raadsvoorstel dat we december 2015 aan de gemeenteraad ter besluitvorming willen voorleggen. 
 
Wijze van aanpak  
Na bespreking van de vragen die wij u met deze discussienotitie voorleggen, werken wij een 
raadsvoorstel uit. Deze leggen wij in december aan uw voor. Dit voorstel dient de kaders van te stellen 
ten aanzien van het te vormen wijk- en dorpsbudget. 
Indien uw raad instemt met het voorstel, dan leidt dit tot intrekking van een aantal bestaande 
(subsidie)regelingen (inclusief het Wijkspeerpuntenbudget) en het creëren van één nieuwe 
subsidieregeling. Ons college stelt binnen de door de door uw raad vastgestelde inhoudelijke en 
financiële kaders een nieuwe subsidieregeling vast. Daarin vindt de verdere concretisering plaats, 
waarbij onder andere wordt uitgewerkt: 

• Hoe de wijk- of dorpsbewoners zeggenschap krijgen over het wijk- en dorpsbudget 
• Hoe zij worden toegerust en ondersteund; 
• Welke inhoudelijke en financiële criteria er ten aanzien van de aanvragen gelden 

worden gehanteerd; 
• Hoe de verantwoording voor de inzet van middelen wordt geregeld; 



• Hoe wijk-/dorp overstijgende en  gemeentebrede aanvragen worden beoordeeld en 
gefinancierd. 

 
4) Financiële paragraaf 

Geen financiële consequenties aangezien het een intrekking, ontkokering en bundeling betreft van 
bestaande (subsidie)regelingen en van het Wijkspeerpuntenbudget. De gebundelde 
(subsidie)regelingen leiden tot één bedrag op jaarbasis dat op basis van inwoneraantallen over 14 
wijken in onze gemeente verdeeld wordt. Per wijk wordt op jaarbasis in de vorm van trekkingsrechten 
een bedrag toegekend dat door een bewoners/adviesgroep van vrijwillig kader in de wijk op basis van 
een voorstel van bewoners uit de desbetreffende wijk, toegekend wordt. Het wordt ook mogelijk om 
wijk overstijgende en gemeente brede voorstellen in te dienen en gesubsidieerd te krijgen. Vanuit de 
gemeente wordt het toegekende bedrag op rekening van de initiatiefnemer(s) gestort. Tevens wordt 
een beschikking verzonden waarin is opgenomen dat de initiatiefnemers actief dienen te 
communiceren over het (mee)gefinancierde initiatief en op welke wijze er verantwoording dient te 
worden afgelegd. In bepaalde gevallen (bijvoorbeeld bij een aanbesteding), is het wellicht handiger 
om het budget rechtstreeks vanuit de gemeente naar de opdrachtnemer over te maken. Voorop staat 
dat bewoners ook dan in de lead blijven! 
Ons staat voor ogen dat over toe te kennen bedragen van maximaal € 5000 geen verantwoording 
hoeft te worden afgelegd (tenzij er in incidentele gevallen daartoe directe aanleiding bestaat); over 
toekenningen van bedragen hoger dan € 5000 wordt een zo beperkt mogelijke verantwoording 
gevraagd. 
 
Budgetverdeling over wijken en dorpen  
De werkwijze waar het de budgetverdeling over wijken en dorpen betreft, zien wij als volgt voor ons. 
Indien uw raad in december instemt met het raadsvoorstel voor het wijk- en buurtbudget, dan wordt 
per 1 januari 2017 in de jaarlijks begrotingscyclus op basis van het aantal inwoners per wijk per 1 
januari van het daaraan voorafgaande jaar, het percentage per wijk van het totaal beschikbare wijk- 
en dorpsbudget vastgesteld. Om een indruk te geven hoe de verdeling van budget er in 2017 uit zou 
kunnen zien, gebruiken we de inwoneraantallen per 1 januari 2015. De procentuele verdeling van het 
budget over wijken en dorpen zou er dan als volgt uitzien (let wel: wordt geactualiseerd op basis van 
inwoneraantallen per 1-1-2016): 
 

 Wijk/dorp Aantal inwoners percentage 
1 Binnenstad   12.467   8,26 
2 Zuidoost   12.087   8,00 
3 Graafsepoort   13.981   9,26 
4 Muntel/Vliert     7.263   4,81 
5 Rosmalen Zuid     9.133   6,05 
6 Rosmalen Noord   12.547   8,31 
7 De Groote Wielen     7.555   5,00 
8 Empel     6.514   4,31 
9 Noord   19.343 12,81 
10 Maaspoort   17.138 11,35 
11 West   20.395 13,51 
12 Engelen     5.828   3,86 
13 Nuland     4.332   2,87 
14 Vinkel     2.416   1,60 
Totaal Gemeente 150.999 100 

 
 
 
 

5) Vervolgprocedure 



 
Conclusies uit de bespreking van deze discussienotitie vormen uitgangspunt voor het raadsvoorstel 
dat december 2015 door ons aan uw raad wordt voorgelegd. Na besluitvorming door de 
gemeenteraad en na vaststelling van de nieuwe subsidieregeling wordt een actief communicatietraject 
gestart met alle subsidie ontvangende personen, stichtingen, verenigingen en instellingen van 
subsidieregelingen die met ingang van 1 januari 2017 zijn ingetrokken. Overigens kunnen alle hier 
genoemde betrokkenen vanzelfsprekend trachten hun initiatieven/plannen/voorstellen via de nieuwe 
subsidieregeling bekostigd te krijgen. 
 
 


