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Constaterende dat;
•

•

•

Het stimuleringsfonds Dorpen en Wijken wordt aangewend voor subsidies voor
initiatieven die het mogelijk maken dat inwoners zelf verantwoordelijk kunnen zijn
voor hun leefomgeving en een grote bijdrage kunnen leveren aan de leefbaarheid
van onze dorpen en wijken.
Het streven is en was dat wij er met onze inwoners voor willen zorgen dat de
leefbaarheid in onze dorpen en wijken goed blijft en zo mogelijk wordt verbreed in
een veilige en aantrekkelijke woonomgeving.
Het evenwicht in de aanvragen en toekenningen tussen de dorpen en wijken voornamelijk in de laatste toekenningsperiode - echter behoorlijk is
scheefgegroeid en dat er duidelijke signalen zijn dat het geld wat voor het fonds is
begroot en gereserveerd substantieel niet zal worden opgesoupeerd.

Overwegende dat;
•

•

Niet alle dorpen en zeker niet alle wijken klaarblijkelijk over tools beschikken om
aanvragen volgens de vastgestelde richtlijnen in te dienen en vanwege het
ontbreken van voldoende expertise derhalve de aanvragen voor het fonds niet of
nauwelijks worden ingediend.
Er weer meer evenwicht moet komen in de aanvragen en toekenningen van het
fonds en er een herijking gewenst is van het fonds om de doelstelling weer
volgens de oorspronkelijke doelstelling in te vullen.

Verzoekt het college;
•

•

•
•

Zo spoedig mogelijk te inventariseren welke wijken, dorpen en
belangenorganisaties in onze gemeente niet of nauwelijks gebruik maken van de
beschikbare wijk- en dorpsbudgetten.
Als er uit deze inventarisatie blijkt dat deze behoefte er bij de genoemde wijken of
dorpen er wel degelijk is, hoeft het eerste initiatief om de leefbaarheid te
verbeteren niet altijd van inwoners zelf te komen. Dit kan ook genomen worden
door een professionele organisatie zoals de gemeente zelf, belangenorganisaties,
of een andere organisatie zoals bv. de BOKD,CMO Stamm of het maatschappelijk
werk.
Hier een passende aanpak op te ontwikkelen.
De raad in het najaar -bij de begrotingbehandeling 2021- hierover te rapporteren.

En gaat over tot de orde van de dag.
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