


 

 Inwoners worden gestimuleerd zélf 

initiatieven aan te dragen 
 

 Goede initiatieven kunnen rekenen 

op een eenmalige subsidie  

 

Wat gaan we doen ? 



 

 Initiatieven die goed zijn voor de 

leefbaarheid in de kernen 
 

 Dat kan een buurt-BBQ zijn maar ook 

de opzet van een kinderboerderij 

 

Wat voor initiatieven ? 



Doelen 
 

 Impuls aan leefbaarheid kernen 

 Inwoners zélf aan zet 

 Aansluiten op wensen inwoners 

 



Aanpak 
 

 Alle inwoners mogen meedoen 

 Dorpsraden: mobiliseren inwoners 

 Adviesraden (7) toetsen de ideeën 

 Ideeën-ateliers 

 



Uitgangspunten 
 

 Nieuwe en bestaande ideeën 

 Heldere spelregels en kaders 

 Strakke inrichting proces 

 Binnen kaders véél ruimte 

 



Randvoorwaarden (1) 
 

 Beleidsregel is leidend 

 Indienen via website 

 Iedereen mag meedoen (géén commercie) 

 Alleen onderwerpen leefbaarheid 

 



Randvoorwaarden (2) 

 

 Sprake van cofinanciering 

 Indienen kan tot 1 januari 2020 

 



Belangrijk om te weten… 
 

 Het college beslist 

 Gelijke kansen voor iedereen 

 Gemeente toetst randvoorwaarden 

 Er komt een adviesorgaan breed 

 



Toetsing adviesraden… 
 

 Telos 

 People 

 Planet 

 Profit 

 



People… 

 

 

Brengt het mensen dichter  

bij elkaar ? 

 

Worden inwoners er  

zelfredzamer door ? 
 

Sociaal 



People… 

 

 

Is het goed voor de leefbaarheid  

in de buurt ? 

 

Komt er méér dynamiek in de wijk? 
 

Leefbaar 



People… 

 

 

Verdient dit initiatief ook echt  

een kans t.o.v. andere initiatieven ? 

 

Zijn we eerlijk en objectief bij het 

beoordelen van dit initiatief ? 
 

Rechtvaardig 



Planet… 

 

 

Is het goed voor de natuur en de 

ecologische balans? 

 

Wordt de natuur behouden of 

versterkt ? 
 

Ecologisch 



Planet… 

 

 

Is dit toekomstbestendig 

(levensduur materiaal etc.) ? 

 

Is dit ook op termijn houdbaar 

(beheerskosten etc.) ? 
 

Duurzaam en houdbaar 



Profit… 

 

 

Draagt dit bij aan de werkgelegenheid in 

onze gemeente ? 

 

Is dit ook goed voor onze eigen bedrijven ? 

(worden die ook ingeschakeld ?) 
 

Economisch 



Beoordelen met cijfers en weging… 



Projectorganisatie 

Gemeenteraad 

College 

Stuurgroep 

Projectgroep 

Adviesraden 



Routing project 

Inwoner vult 

aanvraag in… 

Projectgroep toetst 

randvoorwaarden… 

Idee voldoet aan randvoorwaarden 

Idee voldoet niet aan randvoorwaarden 

Adviesraad toetst aan Telos-criteria 

en schrijft motivatie aan College… 

College stelt vast… 

 


