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ONDERWERP 
Invulling reserve ‘Nieuwe Initiatieven’ 
 
SAMENVATTING 
Conform het collegeakkoord 2018-2022 is in de begroting 2019 een reserve van € 200.000,-
opgenomen ‘Nieuwe initiatieven 2018-2022’. Dit budget is bestemd voor inwonersinitiatieven 
en raadsinitiatieven op alle terreinen.  
Op basis van de ervaringen van het ontwikkeltraject participatie met inwoners en raadsleden 
‘Wij maken Heemstede’; lopende bewonersinitiatieven en het aantal aanmeldingen voor het 
huidige stimuleringsbudget, wordt de reserve ingezet voor: het verruimen van het 
stimuleringsbudget bewoners/buurtinitiatieven en een uitvoeringsbudget voor grotere 
initiatieven die regie en/of uitvoering van de gemeente vragen.  
 
JURIDISCH EN BELEIDSKADER 
Begroting programma 0, Nieuwe initiatieven (hoofdstuk 3 collegeakkoord 2018-2022). 
 
 
BESLUIT B&W 

1. In te stemmen met het voorstel voor het Uitvoeringsbudget inwonersinitiatieven:  
a. Verruimen van het Stimuleringsbudget buurtinitiatieven (€50.000) 
b. Uitvoeringsbudget inwonersinitiatieven (€150.000) 

2. In te stemmen om een uitvoeringsregeling op te stellen en deze te dekken vanuit de 
reserve nieuwe initiatieven, en deze in februari 2020 ter vaststelling aan te bieden 
aan de raad. 

3. De commissie Samenleving hierover een zienswijze te vragen (B-stuk).  
 
 
AANLEIDING 
Conform het collegeakkoord 2018-2022 is in de begroting 2019 een reserve ‘Nieuwe 
initiatieven 2018-2022’ van € 200.000 opgenomen. Dit budget is bestemd voor 
inwonersinitiatieven en raadsinitiatieven op alle terreinen. De ambitie van het college is om 
participatie te stimuleren en te faciliteren op de wijze welke aansluit bij de behoefte van de 
inwoners van Heemstede.  
De afgelopen periode is door het traject ‘Wij maken Heemstede’, het Stimuleringsbudget voor 
bewoners/buurtinitiatieven en lopende bewonersinitiatieven meer zicht ontstaan op een 
invulling die aansluit bij de behoefte van de samenleving.  
Op basis van deze ervaringen wordt nu een voorstel gedaan voor de invulling van de reserve  
‘Nieuwe initiatieven 2018-2022’ van €200.000. 
In de bijlage ‘Uitvoeringsbudget Nieuwe Initiatieven 2020 -2022’ wordt uitgebreider ingegaan 
op de achtergrond van dit voorstel. 
 
MOTIVERING 
Op basis van het gestarte ontwikkeltraject participatie en de ervaringen van de afgelopen 
periode zijn enkele hoofdlijnen te onderscheiden. 
 
Vanuit de groep inwoners, raadsleden en ambtenaren die deelnemen aan ‘Wij maken 
Heemstede’ is een aantal voorstellen naar voren gekomen die financiële middelen vragen. 
Gevraagd is om initiatieven vanuit de inwoners van Heemstede te stimuleren en te 
faciliteren. Daarnaast is helder aangegeven dat sociale cohesie en de mogelijkheid tot elkaar 
kennen en ontmoeten een belangrijke basis vormen. 
 
In de praktijk zien we dat er diverse initiatieven worden geïnitieerd door inwoners. Enerzijds 
zijn het kleinere initiatieven die met een bijdrage uit het huidige budget 
bewoners/buurtinitiatieven (hierna: Stimuleringsbudget) van €25.000 kunnen worden 



Collegebesluit 
 Collegevergadering:  

718298  2/3 

gefaciliteerd en gestimuleerd. Hierbij ligt de uitvoering en regie vooral bij de deelnemers. 
Nadat in de zomer de spelregels voor dit budget zijn vastgesteld, zijn er sinds de aftrap op 
26 september al 15 aanvragen binnengekomen. Dit betekent dat het budget in een behoefte 
voorziet en naar alle waarschijnlijkheid tekort gaat komen om aan alle initiatieven tegemoet 
te komen. 
Naast bovengenoemde initiatieven zien we ook initiatieven waar, vanwege de complexiteit, 
nadere regie en/of uitvoering door de gemeente wenselijk is, of zelfs noodzakelijk is. Dit zijn 
ook initiatieven waar een robuuster budget nodig is om het initiatief tot uitvoering te laten 
komen. In de praktijk zijn dit nu bijvoorbeeld initiatieven die zich richten op buurt 
overstijgende functies, zoals bijvoorbeeld het inrichten van ontmoetingsplekken, speeltuinen 
en vergroening van de buitenruimte. Binnen de reguliere begroting is geen ruimte om flexibel 
om te gaan met deze grotere initiatieven vanuit de samenleving. 
 
Voorgesteld wordt om aan deze vraag uit de samenleving tegemoet te komen door de 
reserve Nieuwe initiatieven hiervoor in te zetten. De reserve wordt ingezet voor het 
verruimen van het Stimuleringsbudget buurtinitiatieven en het overige budget wordt ingezet 
voor grotere initiatieven voor regie en/of uitvoering. 
 
FINANCIËN 
Dit voorstel betreft de invulling van de reserve Nieuwe initiatieven van € 200.000. Dit bedrag 
is beschikbaar voor de gehele collegeperiode. Voorgesteld wordt om € 50.000 toe te voegen 
aan het Stimuleringsbudget buurtinitiatieven, verdeeld over de komende 2 jaren. Hiermee is 
er in totaal € 50.000 euro per jaar beschikbaar voor het faciliteren van kleinere initiatieven 
(jaarlijks is reeds € 25.000 beschikbaar gesteld bij de begroting). Daarnaast wordt 
voorgesteld het resterende budget a €150.000 in te zetten voor grotere initiatieven waar 
(gedeelde) regie en/of uitvoering van de gemeente noodzakelijk is (verder: 
Uitvoeringsbudget inwonersinitiatieven).  
Een uitgewerkt voorstel voor het aanwenden van de verdeling van de reserve ‘Nieuwe 
initiatieven’ over de jaren, wordt opgenomen in de uitvoeringsregeling voor het 
Uitvoeringsbudget inwonersinitiatieven dat in februari 2020 wordt aangeboden aan de raad. 
 
Kosten voor externe inhuur ten behoeve van begeleiding, beoordeling en regie vanuit de 
gemeente worden gefinancierd vanuit het flexbudget. 
 
 
PLANNING/UITVOERING 
 

 dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov 
Commissie Samenleving B-
stuk reserve ‘Nieuwe 
initiatieven’ 

            

A-stuk Uitvoeringsregeling 
Uitvoeringsbudget vaststellen 
in college 

            

C-stuk Uitvoeringsregeling 
Stimuleringsbudget 
vaststellen in college 

            

A-stuk Uitvoeringsregeling 
Uitvoeringsbudget in raad 

            

Start communicatie en uitrol 
 

            

 
 
Vervolg 
Na behandeling in de commissie Samenleving van december 2019 zal door het college voor 
het Uitvoeringsbudget inwonersinitiatieven een uitvoeringsregeling worden opgesteld. Zaken 
als toetsing, voorwaarden, draagvlak, monitoring, financiën etc. worden hierin nader 
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uitgewerkt. Deze uitvoeringsregeling wordt in februari 2020 ter vaststelling aangeboden aan 
de raad. 
 
Extra Stimuleringsbudget 
Op basis van de ervaringen wordt de huidige uitvoeringsregeling voor het stimuleringsbudget 
aangepast. De aangepaste uitvoeringsregeling voor het Stimuleringsbudget zal in januari 
door het college worden vastgesteld. 
 
PARTICIPATIE EN COMMUNICATIE 
De mogelijkheden vanuit het Uitvoeringsbudget inwonersinitiatieven zullen gecommuniceerd 
worden via de verschillende kanalen. Op de bestaande gemeentelijke website is al 
informatie te vinden over de stappen die mensen kunnen zetten op het moment dat men een 
initiatief heeft. 
Men heeft de keus om een aanvraag te doen op basis van het Stimuleringsbudget voor 
bewoners/buurtinitiatieven of om contact op te nemen met een medewerker van de 
gemeente om te sparren over het initiatief. Naast de huidige gemeentelijke website wordt 
ook gewerkt aan een nieuw platform. Dit platform biedt ruimte om lopende trajecten vanuit 
de gemeente en initiatieven van inwoners te delen zodat anderen geïnspireerd kunnen raken 
of de gemeente kunnen laten weten ook graag mee te willen denken of doen. De in dit 
besluit genoemde trajecten kunnen ook een plek krijgen op dit platform. Verwachting is dat 
het platform eind 2019 ‘live’ is. 
 
DUURZAAMHEID 
Nvt 
 
BIJLAGEN 
  Notitie Uitvoeringsbudget Nieuwe Initiatieven 2020 -2022 
  

 

 
 


