SAMEN AAN DE SLAG:
BELEIDSREGELS “BEWONERSBIJDRAGE ” GEMEENTE DRIMMELEN 2019
Het college van Burgemeester en Wethouders,
Gelet op de Algemene subsidieverordening Drimmelen 2007;
overwegende dat;
Het college van Burgemeester en wethouders op 16 april 2014, haar coalitieakkoord ‘Samen
investeren in Drimmelen’ heeft vastgesteld. Hierin zijn twee van de hoofddoelstellingen het
verder ontwikkelen van het Dorpsgericht werken en de verandering van burgerparticipatie
naar overheidsparticipatie. Er wordt door het college belang gehecht aan het door de
gemeente faciliteren en stimuleren van initiatieven van inwoners van de gemeenten. Dit
betekent dat inwoners en de gemeente meer samen als team gaan optrekken in zowel
beleidsvorming als uitvoering. Als financiële dekking voor deze hoofddoelstellingen is een
voorziening van € 200.000,= gecreëerd voor een periode van 4 jaren, bestemd voor
eenmalige bijdragen aan burgerinitiatieven.
Deze beleidsregels bevatten een uitwerking van voornoemde hoofddoelstellingen alsmede
regels voor de wijze en hoogte van toekenning van de bijdragen voor de
inwonerinitiatieven, de zogenaamde ‘bewonersbijdrage’.
1.
Begripsbepalingen
In deze beleidsregel worden de definities gehanteerd die in artikel 1 van de Algemene
Subsidieverordening Drimmelen 2007, hierna ‘subsidieverordening’, worden omschreven.
In aanvulling hierop wordt verstaan onder:
Aanvrager:

een inwoner, een bewonersgroep, een dorpsraad, vereniging of
stichting van de gemeente, die haar zetel heeft binnen de gemeente
Drimmelen, voor zover de activiteit past binnen de doelen van het
Dorpsgericht werken. Eventueel onderhoud en beheer van een
initiatief worden in een contract vastgelegd.
Activiteit:
het initiatief waarop de bewonersaanvraag betrekking heeft.
Beslissing:
de beslissing van het college op de bewonersaanvraag.
Bewonersaanvraag: de aanvraag van een inwoner, een bewonersgroep of een dorpsraad
van de gemeente, deze laatste voor zover de activiteit past binnen
de doelstelling van deze dorpsraad, voor een eenmalige financiële
bijdrage van de gemeente voor een nieuwe activiteit van de
aanvrager dat past binnen de doel van de bewonersbijdrage.
Bewonersbijdrage:
de op basis van een bewonersaanvraag, door de gemeente
uitgekeerde subsidie.
College:
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente.
Formulier:
het door de gemeente opgestelde en ter beschikking gestelde
formulier dat een aanvrager moet gebruiken om een
bewonersaanvraag te kunnen indienen.
Gemeente:
de gemeente Drimmelen.
Subsidieverordening: algemene subsidieverordening Drimmelen 2007.
Dorpsonderonsje:
een Activiteit in de vorm van een ontbijt, lunch/brunch/high tea of
diner, waarbij een maatschappelijk thema aan de orde komt.

2.
Doel van de bewonersbijdrage
Een bewonersbijdrage kan verstrekt worden indien de activiteit bijdraagt aan één of
meerdere van de hierna genoemde punten, zijnde het doel van een bewonersbijdrage:
- het stimuleren en faciliteren van particuliere (kleine) initiatieven die de sociale
cohesie, veiligheid, maatschappelijke betrokkenheid en leefbaarheid in (een
gedeelte van) de gemeente ten goede komen;
- het bevorderen van de overheidsparticipatie;
- het vergroten van de leefbaarheid in straten, buurten en dorpen en het vergroten
van de betrokkenheid van bewoners bij hun straat, buurt of dorp;
- het verbinden van mensen en het versterken van de sociale cohesie in de gemeente;
- het bevorderen van de sociale participatie van burgers;
- het stimuleren van deelnemen aan het maatschappelijk verkeer en van het
zelfstandig functioneren, van mensen met een beperking, een chronisch psychisch
en/of een psychosociaal probleem;
- het stimuleren van activiteiten die bijdragen aan gemeentelijke doelstellingen op het
gebied van maatschappelijke ondersteuning, zoals omschreven in het gemeentelijk
Wmo beleid;
- het stimuleren van activiteiten op het culturele of sportieve vlak.
Voorbeelden van activiteiten die voor een bewonersbijdrage in aanmerking kunnen komen zijn:
• activiteiten i.h.k.v. landelijke of gemeentelijke buitenspeeldag
• activiteiten i.h.k.v. landelijke of gemeentelijke burendag
• activiteiten in het kader van Nederland Doet
• aanleg Jeu de Boulesbaan
• speurtocht of wandeling door (de buurt of wijk van) de gemeente;
• schoonmaakactie in de buurt of straat
• organiseren van een activiteit gericht op sport of bewegen.
3.
De Doelgroep
Alle inwoners van de gemeente.
4.
Activiteiten die voor toekenning van een bewonersbijdrage in aanmerking komt
Voor de toekenning van een bewonersbijdrage komen in principe alle bewonersaanvragen
in aanmerking voor zover het subsidieplafond nog niet is bereikt.
5.

Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor 2015 tot en met 2018 bedraagt € 200.000,-, onder voorbehoud van
vaststelling van de begroting door de gemeenteraad.
6.
Kosten die voor bewonersbijdrage in aanmerking komen
Alle kosten die gemaakt worden om de activiteit waarop de bewonersaanvraag betrekking
heeft te realiseren, komen voor vergoeding in aanmerking, met uitzondering van :
- aanschaf van materialen en goederen die later voor privédoeleinden worden
gebruikt;
onkostenvergoedingen voor diensten van vrijwilligers;
- kosten voor eten en drinken boven een bedrag van € 10,- per deelnemer aan de
activiteit. Het te vergoeden totaalbedrag voor eten en drinken kan nooit meer dan
€ 250,- bedragen;

-

onderhoud en/of beheer van hetgeen naar aanleiding van de bewonersaanvraag is
gerealiseerd en de kosten hiervoor.

7.
Criteria voor het in aanmerking komen voor toekenning van een bewonersbijdrage
Om in aanmerking te komen voor een bewonersbijdrage moet de activiteit waarop de
bewonersbijdrage ziet, voldoen aan alle volgende criteria:
-

-

-

-

8.

Aandachtspunten voor de organisatie:
-

9.

De activiteit/ het initiatief wordt door de aanvrager(s) samen bedacht, georganiseerd en
uitgevoerd. Er moet dus sprake zijn van een vrijwillige inzet en/of een bijdrage in
natura en/of financiële bijdrage door de aanvragers voor de uitvoering van de
activiteit.
De activiteit vindt plaats in de straat, buurt of dorp en is laagdrempelig, zodat iedereen er
aan mee kan doen of er plezier aan kan hebben;
De activiteit is kleinschalig en nieuw, hiervoor is niet eerder een bewonersbijdrage
toegekend, tenzij er sinds de laatste toekenning, relevante gewijzigde omstandigheden
hebben plaatsgevonden;
Er is aantoonbaar voldoende draagvlak in de straat, buurt of dorp en dorpsbewoners doen
actief mee;
De activiteit moet worden uitgevoerd binnen één jaar nadat deze is aangevraagd;
Aanvrager doet al het mogelijke om zelf voldoende middelen bij elkaar te brengen
ten behoeve van het realiseren van de activiteiten waarop de bewonersaanvraag
ziet;
De bewonersbijdrage heeft een eenmalig karakter en zal geen structurele bijdrage
worden;
Aanvragen voor materialen kunnen éénmalig gedaan worden
Aanvragen waarvan de opbrengst van het initiatief bestemd is voor een goed doel,
komen niet in aanmerking voor subsidie

De veiligheid van de deelnemers aan de activiteit zoveel mogelijk wordt geborgd;
De activiteit, indien van toepassing, voldoet aan de geldende wet - en regelgeving
(vergunningen/verzekering enz)
De activiteit mag geen schade toebrengen;

Criteria om in aanmerking te komen voor subsidie boven de € 2.000,- met een
maximum bedrag van € 5.000,- zijn:
- De activiteit komt ten goede aan tenminste 3 van de kernen binnen de gemeente; en
- De activiteit komt ten goede aan meerdere doelen als bedoeld in artikel 2; en
- De activiteit komt ten goede aan meerdere samenwerkingsvormen behorend tot de
doelgroep met elk verschillende doelstellingen.

9a.
-

Dorpsonderonsjes
De volgende artikelen zijn niet van toepassing op de Dorpsonderonsjes:
Artikel 2 Doel van de bewonersbijdrage
Artikel 5 Subsidieplafond
Artikel 6 Kosten die voor bewonersbijdrage in aanmerking komen
Artikel 7 Criteria voor het in aanmerking komen voor toekenning van een
bewonersbijdrage
Artikel 9 Criteria on in aanmerking te komen voor subsidie boven €2.000,- met een

-

-

-

-

-

-

10.
-

-

11.

maximum bedrag van €5.000,Artikel 14 Verantwoording.
Het doel van een dorpsonderonsje is op een informele, positieve manier contact
tussen doelgroepen en gemeente te stimuleren aan de hand van een
maatschappelijk thema. Het thema dient op het aanvraagformulier vermeld te
worden en zonder vermelding van een thema zal de aanvraag niet in behandeling
worden genomen.
Het subsidieplafond voor de dorpsonderonsjes voor 2019 tot en met 2021 bedraagt
€12.000,-, onder voorbehoud van vaststelling van de begroting door de
gemeenteraad.
Per dorpsonderonsje wordt voor een ontbijt, brunch, lunch of high tea per
aangemelde deelnemer aan het dorpsonderonsje maximaal een bijdrage van 15 euro
beschikbaar gesteld en voor een diner maximaal 25 euro per aangemelde deelnemer.
Per dorpsonderonsje wordt in totaal een bijdrage van maximaal een 750 euro
beschikbaar gesteld. In bijzondere situaties kan een hoger bedrag beschikbaar
gesteld worden, doch niet meer dan 1500 euro. Criterium om voor hoger bedrag in
aanmerking te komen is dat het maatschappelijk thema een gemeentebreed
onderwerp is en dat de aangemelde deelnemers uit tenminste de 3 van de kernen
van de gemeente Drimmelen afkomstig zijn.
De organisator van een dorpsonderonsje dient te zorgen dat mensen zich aanmelden
zodat nauwkeurig het aantal deelnemers waarvoor een bijdrage wordt gevraagd
bepaald kan worden.
Er dienen tenminste 10 deelnemers te zijn aan een dorpsonderonsje.
Bij elk dorpsonderonsje dient een vertegenwoordiging van de gemeente uitgenodigd
te worden.
Een dorponderonsje kan door een organisator slechts eenmalig aangevraagd
worden.
Een dorpsonderonsje kan aangevraagd worden als reeds eerder een bijdrage op
grond van de regeling Samen aan de Slag is verleend.
Samenloop met een bijdrage op grond van de regeling Samen aan de Slag of andere
subsidieregelingen is niet mogelijk.
Uiterlijk 14 dagen vóór de datum waarop het Dorpsonderonsje plaats zal vinden
dient de organisator het aantal deelnemers aan het Dorpsonderonsje dat zich heeft
aangemeld door te geven aan de gemeente. Op basis van dat aantal zal de bijdrage
worden bepaald en uitbetaald.
De bewonersaanvraag
Een bewonersaanvraag wordt ingediend door toezenden van het formulier, aan het
college.
Het formulier dient volledig te zijn ingevuld alsmede zijn voorzien van alle in het
formulier gevraagde bijlagen. Onvolledige formulieren worden niet in behandeling
genomen.
Het formulier moet minimaal 8 weken voordat de activiteit plaatsvindt, schriftelijk
door het college zijn ontvangen.
Termijn van aanvraag
De bewonersaanvraag moet minimaal 8 weken voorafgaand aan het moment
waarop de activiteit plaatsvindt, door middel van het indienen van het volledig
ingevulde en met bijlagen voorzien formulier, bij het college zijn ingediend.

12.

Beslistermijn op bewonersaanvraag
Het college beslist binnen 4 weken nadat de bewonersaanvraag door het college is
ontvangen, schriftelijk op de bewonersaanvraag door het toezenden van de
beslissing.

13.

De bewonersbijdrage
Beoordeling
De beoordeling van de bewonersaanvraag vindt plaats op basis van de in deze
beleidsregel opgenomen criteria en de aanvraag.
Toekenning
De toekenning van de bewonersbijdrage vindt plaats op basis van volgorde van
binnenkomst van de bewonersaanvraag (wie het eerst komt, het eerst maalt).
Wanneer het subsidieplafond is bereikt, worden bewonersaanvragen niet meer in
behandeling genomen.
Hoogte
De bewonersbijdrage bedraagt maximaal € 2.000,= per bewonersaanvraag.
In uitzonderlijke gevallen kan gemotiveerd van het voorgaande bedrag worden
afgeweken en kan maximaal € 5.000,= aan bewonersbijdrage worden verstrekt.
Frequentie
Een bewonersbijdrage wordt slechts eenmalig verstrekt per activiteit. Geen
bewonersbijdrage wordt verstrekt aan activiteiten die in het verlengde liggen of
afgeleid zijn van activiteiten waarvoor reeds een bewonersbijdrage is ontvangen.

13.

Verantwoording
Bewonersbijdragen lager of gelijk aan € 500,Voor de toekenning van een bewonersbijdrage van € 500,= of lager, behoeft voor
geen verantwoording te worden afgelegd anders dan in het formulier gevraagd.
De aanvrager is wel verplicht om op eerste verzoek van het college uiterlijk binnen 2
jaar na verstrekking van deze bewonersbijdrage, de besteding van de
bewonersbijdrage inzichtelijk te maken met bescheiden.
Bewonersbijdragen hoger dan € 500,=
Voor de toekenning van een bewonersbijdrage hoger dan € 500,=, dient voor
verantwoording te worden afgelegd, conform hetgeen in het formulier is
aangegeven.
Voor alle bewonersbijdragen geldt dat het gedeelte van de bewonersbijdrage dat door
de aanvrager niet wordt besteed waarvoor het is verstrekt, direct aan de gemeente
dient te worden terugbetaald.

14. Hardheidsclausule
Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de belanghebbende afwijken van
de bepalingen in deze beleidsregels, indien toepassing van de beleidsregels daartoe
aanleiding geeft.

15. Inwerkingtreding
Deze beleidsregels treden in werking op de eerste dag na de dagtekening van het
Gemeenteblad waarin zij worden geplaatst.

Citeertitel
Deze beleidsregels wordt aangehaald als: “Beleidsregels Bewonersbijdrage gemeente
Drimmelen 2019”.

