Nadere regels ‘Wijk- en dorpsbudgetten 2016’
Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerenveen;
gelet op het bepaalde in artikel 3 van de Algemene subsidieverordening 2014 gemeente
Heerenveen;
BESLUIT:
Vast te stellen de navolgende nadere regels ‘Wijk- en dorpsbudgetten 2016’.
1. Thema raad
Heerenveen kiest voor leefbare wijken en dorpen
Heerenveen bevordert meedoen en ondersteunt daarbij
2. Doelen
het vergroten en versterken van de betrokkenheid van bewoners in een wijk en dorp
bij hun dagelijkse leefomgeving; het geeft de bewoners een middel om daadwerkelijk
een samenwerking aan te gaan met publieke en/of private partijen die werken aan
leefbaarheid in een wijk;
bijdragen aan de samenlevingsopbouw, sociale cohesie en onderling begrip;
een verbetering van de leefbaarheid van de dagelijkse woon- en leefomgeving.
3. Omschrijving activiteiten
activiteiten zijn gericht op het verhogen van de leefbaarheid in een wijk of dorp.
het gaat daarbij om eenmalige bijdragen die nieuwe activiteiten mogelijk maken,
bestaande activiteiten stimuleren en/of wijk/dorpswensen te realiseren waar geen
bestaande budgetten beschikbaar voor zijn.
4. Subsidieplafond
Voor 2016 is maximaal € 78.900,- beschikbaar.
5. Verdeelcriteria
In totaal wordt een bedrag van € 65.600,- aangewend t.b.v. de wijken/dorpen.
Subsidie is gemiddeld ca € 1,31 per inwoner wijk/dorp met een minimum van € 800,per wijk/dorp.
Een bedrag van maximaal € 13.300,- zal worden ingezet tbv eenmalige bovenwijkse
activiteiten op basis van de volgorde van ontvangst van de aanvraag tot maximaal het
genoemde bedrag.
6. Aanvullende criteria:
het budget mag niet structureel worden ingezet;
het wijkbudget is geen onderhoudsbudget;
het is in principe niet bedoeld om de lopende kosten van een bewonersorganisatie
(plaatselijk belang, wijkraad of wijkbelang) te financieren. Het wijkbudget is één van
de aanjagers voor nieuwe activiteiten in de wijk die de leefbaarheid bevorderen. Het
structureel inzetten van dit budget daarvoor zal afbreuk doen aan dat doel.

het budget moet in principe ten goede komen aan de gehele gemeenschap.
Een bankje, een trapveldje, een bruggetje of een website zal in de praktijk door een
bepaalde groep gebruikt gaan worden. Maar het principe moet wel zijn dat in theorie
iedere wijk of dorpsbewoner er gebruik van kan maken of baat bij moet hebben.
het budget mag niet worden gebruikt voor eenmalige feesten, etc..
hoewel het budget niet structureel mag worden ingezet moet de inzet van het budget
wel iets achter laten. Het gebruik van het wijkbudget moet een structurele
verbetering tot gevolg hebben ten opzichte van de bestaande situatie. In bijzondere
gevallen mag het budget gebruikt worden voor een feest dat expliciet als doel heeft
bij te dragen aan de leefbaarheid in een wijk of dorp.
7. Inwerkingtreding
Deze nadere regel treedt in werking met ingang van 1 januari 2016 en eindigt op
31 december 2016.
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