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Geachte leden van de raad
Middels deze brief willen wij u in hoofdlijnen informeren over de nieuw vastgestelde subsidieregeling
Stimuleringsfonds leefbaarheid, die u bijgevoegd aantreft.
Vorig jaar hebben wij besloten om in de gegeven omstandigheden een interim-regeling vast te stellen.
Wij hebben u daarover in onze brief van 9 juli 2019, kenmerk 25975-2019, geïnformeerd.
In de achterliggende periode hebben wij het Stimuleringsfond uitvoerig met de verschillende actoren,
waaronder ook uw raad, uitvoerig besproken. De gevoerde gesprekken hebben ons voldoende
bouwstenen opgeleverd voor een nieuwe subsidieregeling. In onze vergadering van 18 februari hebben
wij de subsidieregeling vastgesteld.
Uitgangspunt van Coevorden verbindt is steeds geweest om werkende weg te bouwen aan de
subsidieregeling. Dat deden we door regelmatig te evalueren met de samenleving en de regeling
vervolgens bij te stellen. Nu we een besluit genomen hebben over de nieuwe regeling, betekent dat niet
dat deze nooit meer veranderd kan worden. Ook met de nieuwe regeling willen we regelmatig evalueren
en op basis daarvan aanpassingen doorvoeren. We blijven ons afvragen of we het goede op de juiste
manier stimuleren met deze regeling.
De nieuwe subsidieregeling biedt dorpen en wijken de mogelijkheid om een dorpsbudget- of een
wijkbudget en/of een projectsubsidie aan te vragen. Nieuw is dat wij een deel van het beschikbare
budget bestemmen voor hulplijnen.
Met de middelen voor hulplijnen willen wij ruimte bieden aan inzet op die plekken in de gemeente die in
de afgelopen jaren moeite hebben gehad om gebruik te maken van het fonds. Daarmee doen wij recht
aan de diversiteit van de Coevorder samenleving. De middelen hebben tot doelom bestaande (ideeën
voor) initiatieven nog beter te maken. Dat kan bijvoorbeeld door verdieping van de vraagstelling middels
onderzoek of het geven van extra professionele begeleiding.
De inzet van de middelen wordt beoordeeld door de gebiedscoördinatoren of vakjury in overleg met de
betrokken organisaties en inwoners van het dorp of de wijk.
In hoofdlijnen blijft de procedure voor het aanvragen dorps- en wijkbudgetten en/of projectsubsidies
ongewijzigd.
De wijzig ingen betreffen:
•
alleen dorps- en wijkverenigingen kunnen een dorps- of wijkbudget aanvragen;
•
een deel van het jaarlijkse dorps- of wijkbudget kan worden gereserveerd en na maximaal 3 jaar
- binnen de reikwijdte van de subsidieregel - ingezet worden voor activiteiten;
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•
•

•
•

projectsubsidies zijn bedoeld voor eenmalige activiteiten met een looptijd van maximaal 3 jaren;
projectsubsidies zijn niet bedoeld voor het doen van investeringen in accommodaties en
duurzame goederen;
dorps- en wijkverenigingen behoeven niet in te stemmen met een aanvraag projectsubsidie, die
door een andere organisaties wordt ingediend, maar worden van een subsidieaanvraag in kennis
gesteld.
het aantal aanvragen projectsubsidie wordt niet beperkt per dorp of wijk.
wij benoemen in de regeling de mogelijkheid om in samenwerking een projectsubsidie aan te
vragen.

De wijk- en dorpsverenigingen zijn op de hoogte gesteld van ons besluit en ontvangen binnenkort nader
bericht van ons over het vervolg.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Uiteraard zijn wij indien gewenst
bereid een nadere toelichting te geven.
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