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ONDERWERP
Kaders voor jaarlijks budget bewoners/buurtinitiatieven van €25.000
SAMENVATTING
De gemeente Heemstede kent een structureel budget voor initiatieven van inwoners. Het
betreft een budget van €25.000 per jaar.
Op dit moment wordt door inwoners nog maar weinig beroep gedaan op dit budget, de
gemeente heeft in de afgelopen jaren weinig bekendheid gegeven aan het budget.
Het college vindt initiatieven van inwoners belangrijk en wil dit budget daarom actief gaan
promoten. Omdat het budget op dit moment geen kaders kent, is het echter voor inwoners
lastig om te weten waar een initiatief aan moet voldoen wil het in aanmerking komen voor
een bijdrage uit dit budget. Voordat gestart wordt met de promotie van het budget worden
daarom eerst kaders vastgesteld.
Na een jaar zullen de kaders worden geëvalueerd.
JURIDISCH EN BELEIDSKADER
Begroting programma 0
BESLUIT B&W
1. De Raad voor te stellen om voor het structurele budget voor bewoners/buurtinitiatieven van
€25.000 de in de bijlage ‘Kaders voor structureel budget initiatieven van €25.000’
(kenmerk: 716304) opgenomen kaders vast te stellen;
2. Na een jaar de werking van de kaders te evalueren;
3. Het voorstel voor te leggen aan de commissie Samenleving om advies te geven aan
de raad (A-stuk).
BESLUIT RAAD
De raad van de gemeente Heemstede;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 mei 2019
besluit:
De in de bijlage ‘Kaders voor structureel budget initiatieven van €25.000’ (kenmerk: 716304)
opgenomen kaders voor het structurele budget voor bewoners/buurtinitiatieven van €25.000
vast te stellen.
De raad voornoemd,
de griffier,
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AANLEIDING
De gemeente kent een structureel jaarlijks budget van €25.000 dat bedoeld is om initiatieven
van inwoners financieel te ondersteunen. Naast dit budget is in de begroting ook een bedrag
van €200.000 gereserveerd voor nieuwe initiateven.
De spelregels voor het budget van €200.000 kunnen nog niet worden bepaald omdat hierbij
gewacht wordt op de eerste uitkomsten van het traject ‘Wij maken Heemstede’; een traject
waarin inwoners, raadsleden, college en ambtenaren op zoek gaan naar nieuwe vormen van
participatie en democratie.
Het budget van €25.000 kent op dit moment ook nog geen kaders, maar is al wel
beschikbaar voor initiatieven van inwoners. Er wordt echter weinig gebruik van gemaakt. Dit
komt waarschijnlijk doordat er in de afgelopen jaren onvoldoende bekendheid aan is
gegeven.
Nu het budget van €200.000 nog ‘on hold’ staat wil het college graag meer bekendheid
geven aan het budget van €25.000. Het is echter lastig voor inwoners om te weten waaraan
een initiatief moet voldoen wil het aanspraak kunnen maken op een bijdrage, nu er geen
duidelijke kaders gesteld zijn. In voorliggend besluit worden deze kaders vastgesteld.
MOTIVERING
1.1 Het moet voor iedereen duidelijk zijn waar een initiatief aan moet voldoen om aanspraak
te maken op het budget
Als we starten met het promoten van dit budget is het zowel voor initiatiefnemers als
voor mensen die te maken krijgen met een initiatief, belangrijk om te weten op basis van
welke kaders de gemeente een afweging maakt. Duidelijkheid hierover zorgt er
daarnaast wellicht ook voor dat mensen eerder de stap nemen om aanspraak te doen
op het budget.
1.2 Kaders zorgen voor een eenduidige afweging
Op het moment dat er duidelijke kaders zijn, is het voor iedereen helder langs welke lijn
de gemeente een afweging maakt. Dit voorkomt dat per initiatief anders gehandeld
wordt.
1.3 Er is een aantal kaders toegevoegd ten opzichte van het op 13 februari 2019
behandelde praatstuk van HBB en Groen Links
In het praatstuk werd een aantal kaders voorgesteld voor het budget voor nieuwe
initiatieven van €200.000. Deze kaders vormen nu de basis voor de in dit besluit
opgestelde kaders voor het budget van €25.000. Er is echter een aantal kaders aan
toegevoegd. Deze toegevoegde kaders zijn ontleend aan voorbeelden van gemeenten
elders in het land.
1 - Het aangevraagde budget is niet hoger dan €3000
Om zoveel mogelijk initiatieven te kunnen stimuleren, is een maximumbijdrage per
initiatief ingesteld. Dit bedrag komt overeen met maximumbedragen die andere
gemeenten met een vergelijkbaar budget stellen.
7 - Bij de aanschaf van artikelen moet er bereidheid zijn om de artikelen te delen met
andere bewoners van de gemeente Heemstede, die er gebruik van willen maken
Het budget is voor iedereen in Heemstede. Met het budget kunnen ook artikelen worden
aangeschaft. Deze worden geen privé-eigendom, maar moeten ook voor andere
inwoners te gebruiken zijn.
8 - Er is geen bijdrage voor eten en drinken
Ook deze voorwaarde wordt door veel gemeenten toegepast. Het budget kan bij een
straatfeest bijvoorbeeld wel gebruikt worden voor benodigde materialen, maar de
bewoners schaffen zelf het eten en drinken aan.
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9 - Sociale activiteiten dienen binnen de gemeente Heemstede plaats te vinden.
Het budget heeft als doel initiatieven in Heemstede te stimuleren. Het is dan ook een
vereiste dat alle initiatieven in Heemstede plaatsvinden. Alleen op die manier is de winst
voor de Heemsteedse samenleving optimaal.
2.1 Door de kaders na een jaar te evalueren kunnen we bepalen of aanpassing wenselijk is
Na een jaar met deze kaders gewerkt te hebben kan inzichtelijk gemaakt worden of
aanpassing van de kaders nodig is. Als tussentijdse aanpassing noodzakelijk is, zal het
college een voorstel doen aan de raad.
FINANCIËN
Dit besluit betreft het reeds aanwezige structurele budget van €25.000 dat in de begroting is
opgenomen onder de naam ‘budget participatie’.
Er worden verder geen extra kosten gemaakt.
PLANNING/UITVOERING
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Besluitvorming
Bekendheid geven en
uitvoeren vanaf
Na vaststelling van de kaders in de raad zal het college deze vertalen en implementeren in
een pragmatische uitvoeringsregeling.
PARTICIPATIE EN COMMUNICATIE
Na besluitvorming in juni kan het direct erna op de website toegevoegd worden onder:
https://www.heemstede.nl/melden-en-meedoen/idee-of-initiatief/, met als basis:
Budget voor bewoners/buurtinitiatieven
De gemeente Heemstede heeft een budget van 25.000 voor initiatieven. Iedereen kan
aanspraak maken op dit budget. Wie een financiële bijdrage ontvangt om een initiatief voor
de eigen buurt uit te voeren, bepaalt het college van B&W aan de hand van een aantal
doelen en vooraarden.
Subteksten: ‘doelen’, ‘voorwaarden’ en ‘aanvragen budget’.
Omdat besluitvorming vlak voor de zomervakantie is, plannen we de communicatie rondom
dit budget in na de zomer. Hiervoor maken we een contentplanning waarbij we rekening
houden met wie we willen bereiken en via welke kanalen. We zetten daarvoor onze
middelen in en sluiten aan bij berichten die gaan over initiatieven en participatie. Uiteraard
zullen we de aanspraak op het budget bekendmaken via de contacten met inwoners en
ondernemers. Hierbij is ook interne communicatie van belang om de medewerkers van de
gemeente die betrokken zijn bij trajecten met inwoners hiervan op de hoogte te stellen.
Verder zetten we social media gericht in (zoals facebook en twitter).
DUURZAAMHEID
In de kaders is opgenomen dat initiatieven bij moeten dragen aan één van de gemeentelijke
doelstellingen. Duurzaamheid is daar één van.
BIJLAGEN
 kenmerk: 716304 onderwerp: Kaders voor structureel budget
bewoners/buurtinitiatieven van €25.000
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Kaders voor College en Raad
1. Het college voert de regeling uit. Het college rapporteert de voortgang aan de raad met een
evaluatie na één jaar en vervolgens jaarlijks een verantwoording met een voortgangsbericht.
2. Jaarlijks is een bedrag van € 25.000 beschikbaar. Het college is verantwoordelijk voor de
wijze van verdeling van het beschikbare budget over de ingediende initiatieven.
Kaders voor initiatieven
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Het aangevraagde budget is niet hoger dan €3000
Andere subsidies voor het initiatief zijn onderzocht en zijn niet mogelijk of ontoereikend
Het initiatief past binnen het gemeentelijke beleid en de wet- en regelgeving
Het gaat om initiatieven vanuit de samenleving met sprake van eigen inzet, in de vorm van
geld, natura of eigen capaciteit
Het initiatief draagt bijvoorbeeld bij aan sociale cohesie, veiligheid, maatschappelijke
betrokkenheid of leefbaarheid in (een gedeelte van) Heemstede en vergroot de
betrokkenheid van inwoners bij hun straat, buurt, kern of de hele gemeenschap
Bij de aanschaf van artikelen moet er bereidheid zijn om de artikelen te delen met andere
bewoners van de gemeente Heemstede, die er gebruik van willen maken
Er is geen bijdrage voor eten en drinken
Sociale activiteiten dienen binnen de gemeente Heemstede plaats te vinden. In het geval van
digitale activiteiten: deze moeten ten gunste komen van de inwoners van Heemstede
Het initiatief gaat niet om bedrijfsinvesteringen voor commerciële doelen. Het initiatief heeft
geen winstoogmerk en/of privaat belang
Er moet een werkplan met begroting zijn voordat geld voor toegekend. Er is geen bijdrage
voor kosten die al zijn gemaakt
Er moet overeenstemming zijn ook over het beheer en onderhoud, inclusief de beheerkosten
tussen de aanvrager, de gemeente, en de grondeigenaar indien het een fysieke activiteit
betreft
Draagvlak voor het initiatief: afhankelijk van de schaal gaat het om de straat, de wijk of heel
Heemstede. De wijze waarop dit wordt bepaald, wordt in overleg tussen initiatiefnemer en
gemeente afgesproken.
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