
 

 

 

 

 

 

Fractie: PvdA 

Naam: H. van der Linde 

Onderwerp: Vragen over burgerinitiatieven 

Datum indiening vragen: 24 okober 2018 

 

 

Vragen: 

In coalitieprogramma en najaarrapportage 2018 staat beschreven dat burgerinitiatieven 

worden ondersteund die ten doel hebben van maatschappelijke belang in kader van 

dagactiviteiten. 

 

Najaarrapportage 2018 geeft op pagina 45 dat de gemeente faciliteert en aansluit op de 

initiatieven vanuit de samenleving met betrekking tot dagactiviteiten. 

Wethouder ondersteunt burgerinitiatieven die betrekking hebben op kleinschalige inzet 

van de dagactiviteiten. 

 

Vragen: 

1. Welke indicatoren en critaria’s worden gehanteerd voor de toekenning van deze 

initiatieven? 

2. Worden de burgerinitiatieven ondersteund vanuit de IGW norm of vanuit pijler “ 

Krachtig Noordoostpolder” Samenkracht en burgerparticipatie ? Waarop wordt dat 

beoordeeld onder welke post het burgerinitiatief wordt toegekend? 

Is overheveling mogelijk in deze? 

3. Is het totale budget bepalend voor de aanvraag van het incidentele burgerinitiatief? 

Als Budget ontoereikend is waarborgen dan de keuzes op gemaakt? 

4. Wordt er verschil gemaakt tussen eenmalige aanvraag voor ondersteuning of een 

struktureel elk jaar terugkerende aanvraag voor inrichting en ondersteuning? 

 

Antwoord: 

1. De middelen uit het budget bewonersinitiatieven voor het sociale domein 

kunnen worden ingezet voor initiatieven uit de samenleving waarbij mensen 

zich verantwoordelijk voelen voor elkaar, waarbij eigen kracht en 

zelfredzaamheid van bewoners wordt gestimuleerd en waarbij de 

samenwerking tussen zorg en welzijn wordt aangemoedigd. Hierbij wordt de 

bestaande werkwijze van de gebiedsregisseurs van IGW gehanteerd, die in 

gesprek gaan met de initiatiefnemer en vaststellen of het initiatief draagvlak 

heeft. Als voor het initiatief een financiële bijdrage nodig is dan is het van 

belang dat er meerdere mensen bij betrokken zijn, het een verbindend karakter 

heeft en dat er cofinanciers zijn.  

De inzet van deze middelen is niet beperkt tot initiatieven op het gebied van  

dagactiviteiten. 

 

2. De gebiedsregiseurs ondersteunen de initiatieven en zijn hiervoor het 

aanspreekpunt en hanteren hun werkwijze om het initiatief verder te helpen. 

Dit kan zijn door mensen met elkaar te verbinden of eventueel een financiële 

bijdrage te verstrekken. Het voor hen al beschikbare budget is met EUR 

20.000,- verhoogd. Overheveling is niet aan de orde omdat het budget zowel 

voor sociale als voor leefbaarheidsinitiatieven is bedoeld. 

 

 



3. Tot nu toe is het budget toereikend. Als het jaarlijks budget niet toereikend 

blijkt te zijn zullen verzoeken moeten worden uitgesteld of afgewezen. Mocht 

het budget in de toekomst niet toereikend zijn kan dit bij de behandeling van de 

perspectiefnota worden besproken. 

 

4. Genoemde middelen worden ingezet als eenmalige bijdrage om hiermee het 

opstarten van het initiatief mogelijk te maken. Als zo’n initiaitef een meer 

structureel karakter krijgt waarvoor geld nodig is, dan wordt beoordeeld of dit 

past binnen andere hiervoor passende budgetten in de gemeentebegroting. Zo 

niet dan kan het wederom met de behandeling van de perspectiefnota 

besproken worden. 
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