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e Onderwerp eubeie buuriniteven 

“C geachte leden van d raad, 

Op 14 maart 2017 heeft het colege ingestemd met het toevoegen van het artkel 

tosaars _ “subsidëring Buurtiniiatieven" binnen de bestaande beledsregelactiutetensubsicies 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

  

Welzijn gemeente Eijsden-Margraten 2017 Toevoeging van di artke! heeft 

plaatsgevonden naar aanleiding van een motie di tidens de raadsvergadering op 8 

november 2016 unaniem is aangenomen door uw gemeenteraad. Door middel van deze 

motie s het college opgeroepen om te komen met een subsidiemogelijkheid waarin 

kleine actiieiten van buurten en straten worden ondersteund. 

  

Dit heeft geresulteerd i toevoeging van artikel 18 subsidiëring buurtintiatieven conform 

onderstaande 

Artikel 18 subsidiëring buurtinitiatieven 

1. Voorinfiatieven van burgers waarin zij op een zelfgekozen manier de 

leefbaarheid, veiligheid en betrokkenheid in de buurt wilen verhogen kan college 

het subsidie verstrekken. 

2. Voor subsidiering komen in aanmerking: buurtiniiatieven dïe als doel hebben, het 

„aanmoedigen en ondersteunen van activteiten die de leefbaarheid en sociale 

veiigheid in de buurt verhogen en die ervoor zorgen dat bewoners zich 

‘betrokken voelen bij de buurt en andere buurtbewoners. 

3. Subsidie kan maximaal € 150,- per activieiV/initiatief bedragen. 

4 Subsidievoorwaarden: 

a Het buurtintilief s van bewoners zelf en word georganiseerd en/ of 

uitgevoerd door bewoners, buurtvereniging e d. van minimaal vier 

geografisch aaneengesloten straten in de gemeente; 

b Hetinfiatief draagt bij aan het vergroten van de leefbaarheid, veiigheid 

enyof betrokkenheid van de inwoners bij de buurt. 

< Het aantonen van draagvlak n de buur s verplicht door middel van een 

handtekeningen l bij het aanmeldings{ormulier te voegen. Per 

‘buurtinitatief dienen ten minste & mensen de handtekeningenjstte 

ondertekenen binnen een straal van 100 meter waar het buurtinitiatief 
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wordt utgevoerd. Deze dient als biage bi de aanvraag toegevoegd te 

worden (artikel 4}; 

d. De aanvrager en de ondersteuners van de handtekeningenijst zijn 

minmaal 18 jaar en staan offciee! ngeschreven n de gemeenie. 

Winkelers en ondernemers staan ingeschreven bi de Kamer van 

Koophandel, 

e Het College beslst over het toekennen van de subsidie 

De beleidsregei geeft het college de mogelijkheid om incidentele subsidieste verstrekken 

voor actiiteiten op basis van de algemene subsidieverordening Welzijn geen reguïire 

subsidie kan worden verstrekt. Door middel an het vaststellen van deze beleidsrege! zijn 

de subsidiegrondslagen vastgesteld. Artkel 18 subsidiëring buurtiniiatieven geeft het 

colege de mogelikheid buuractiuteiten te subsidiëren, ook als het gaat om een 

particulie initatief. In het colegevoorstel van 14 maart 2017 is aangegeven dat het een 

piot betreft dat e na 1 jaar een evaluatie utgevoerd zal worden. 

Evaluatie: 

2017: 8 verzoeken ontvangen waarvan 4 toegekend en 1 afgewezen 

2018: 2 subsidieverzoeken toegekend ( Um 1/8/2018) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

Subsidieverzoeken 

2017 

'Sig. Den planten Den planten GES 

Bewoners groo Welsden _ | Kinderspeimiddag €i0- 

Bewoners Noorbeek Muziekrmddag 2017 €150- 

Bewoners Bergenhuizen _ | Bergenhuizendag €100- 

Bewoners koekoeksbloem | Straatfeest Koekoeksbloem Algewezen 

2018 

Klein Welsden Kinder-jeugdmddag €00 

1000 jaar Bemeh Bemelen €1s0- 
brunch 

JeudeBoulestoemoor _ | Eisden e0- 

dverse doeigroepen 

Bevindingen: 

= _ Aard van actiiteiten: den planten, buurtfeest, buurt bba, muzikale middag 

senioren en kinderen, senioren actiiei, buurt brunch 

- Voor de kleine kenen i e meermaals afgeweken van de subsidievoorwaarde 

genoemd onder I 4 sub 2, (georganiseerd door 4 aaneengesloten staten). Voor 

de keinere kernen/gehuchien is deze voorwaarde nietalijd haalbaar, tenwij de 

activieit wel een grote waarde heef n deze kernen op basis van leefbaarheid en 

sociale veiigheid 

- Een aanalbuurtiniiatieven di in 2017 subsidie hebben aangevraagd hebben 

reeds aangegeven ook n 2018 subsidie {e gaan aanvragen. 

- Erzijneen -1al aanvragen ingediend, dt aantal s elatief laag gezien het aantal 

kernen en grootte van de gemeente. 

    

  

    

Hoe nu verder? 

De subsidiemogelijk buurtiniiatieven zal nog een jaar doorlopen (2018). Wel zal r meer 

bekendheid gegeven worden aan de subsidiemogelikheid door middel van een publicatie 

in de gemeente info, acebook en Mooi Mergelland 



In 2019 zal er bekeken worden of er een groter resultaat bereikt Í en wordt uw raad 

hierover geïnformeerd. Dt wordt onderdeel van de evaluatie van de subsidieverordening 

Wezin breed. 

Met viendelke groet, 

Burgemeestar en wethouders van Eijsden-Margraten, 

De burgemeester 
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