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pagina 3: gemarkeerde tekst: Thera van der Heijden: Voor het oppakken van de ideeën uit ‘Wij maken
Heemstede’ kan in deze pilotfase gebruik gemaakt worden van het budget van €40.000 dat in de
begroting 2019 is opgenomen voor het ontwikkelprogramma participatie. Aangegeven is
(collegebericht 17-9-19) dat indien hier ideeën uit voortkomen die ruimere financiële middelen vragen,
een apart voorstel volgt op vragen, een apart voorstel volgt op basis van het budget voor nieuwe
initiatieven van €200.000.
Waar heeft de 40.000 uit genoemde passage betrekking op ? Het stuk noemt steeds 25.000 en
50.000.
Antwoord:
In de begroting van 2019 is eenmalig €40.000 opgenomen ten behoeve van proces- en
communicatiekosten voor alle onderdelen van het ontwikkelprogramma participatie.
In de ontwikkelfase waarin het traject ‘Wij maken Heemstede’ zich nu bevindt kan dit budget benut
worden om eerste ideeën die ontstaan een start te geven. Hiervoor zal een deel van dit budget mee
worden genomen naar 2020.
Dit staat los van het jaarlijks terugkerende budget van €25.000 voor bewoners/buurtinitiatieven (in het
stuk: stimuleringsbudget) dat voorgaande jaren ook al beschikbaar was en waarvoor in juni dit jaar
kaders zijn gesteld. In voorliggend stuk wordt voorgesteld dit budget van €25.000 de komende twee
jaren te verhogen met in totaal €50.000. Het budget voor bewoners/buurtinitiatieven wordt dan
€50.000 per jaar gedurende de komende twee jaren. Dit budget is bedoeld voor inwoners die een
initiatief hebben en hiervoor een financiële impuls kunnen gebruiken.
Het kan zijn dat vanuit ‘Wij maken Heemstede’ iets wordt opgezet dat weer resulteert in aanvragen
van inwoners voor het initiatievenbudget. Een voorbeeld: als de groep van ‘Wij maken Heemstede’
concludeert dat er in een bepaalde wijk behoefte is aan een ontmoetingsplek, kan de groep (indien
nodig) met behulp van een bijdrage uit het budget van €40.000 een ruimte geschikt(er) maken. Als
deze ruimte er eenmaal is, zou het zomaar kunnen dat voor de invulling van de ruimte initiatieven
ontstaan vanuit andere inwoners uit de buurt. Zij kunnen dan een beroep doen op het
stimuleringsbudget.

