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Geachte leden van de raad

Middels deze brief rapporteren wij uw raad met betrekking tot de spreiding en inzet van middelen
uit het Stimuleringsfonds leefbaarheid. Wij verwijzen in dat kader naar de inhoud van uw motie
2020-16, zoals wij die in uw vergadering 30 juni jl. hebben overgenomen.
Wij hebben de bestedingen vanaf de start van het fonds tot oktober 2020 geïnventariseerd.
Bijgevoegde tabel 'Bestedingen Stimuleringsfonds leefbaarheid 2015-okt. 2020' geeft dat weer. De
tabel is een geactualiseerde versie van een eerder overzicht.
Bij de inventarisatie hebben wij de volgende subsidies geïnventariseerd:
a. Initiatievenmarkt
2015 - 2018;
b. Wijk- en dorpsbudgetten
2017 - 2020;
c. Coevorden verbindt deel 2
2016 - 2018;
d. Projectsubsidies
2019 - 2020.
Uit de inventarisatie komt het volgende beeld naar voren:
•
met uitzondering van het startjaar 2015 is er jaarlijks sprake van een onderschrijding van
het budget;
•
er zijn beduidend meer subsidies aan de dorpen verstrekt dan aan de wijken van de stad
Coevorden (167 dorpen en 53 wijken);
•
de wijkbudgetten kennen een gestage groei vanaf de start in 2017, waarbij in 2020 57%,
zijnde € 409.000, van het fonds benut wordt.
•
er is minder vaak een beroep op het fonds gedaan voor de projectsubsidies (41
verstrekkingen met in totaal € 46200 aan subsidies);
•
de aanvragen richten zich in het algemeen op fysieke elementen in de woon- en
leefomgeving en voorzieningen, als dorpshuizen, speellocaties;
•
slechts een beperkt deel (15%) uit van het aantal verleningen betreft een financiële
ondersteuning voor het voorbereiden en uitvoeren van activiteiten.

Wijk- en dorpsbudgetten
Met het dorps- of wijkbudget, gebaseerd op een bedrag per inwoner, kunnen inwoners zelf
beslissen wat voor hun leefomgeving gewenst is en hoe het geld te verdelen.
De inzet van dorps- en wijkbudgetten kent vanaf de start een gestage groei. Weliswaar namen bij
de pilot in 2017 alleen dorpen (13) deel. Vanaf 2018 zijn ook de wijken aangehaakt. Dit mede door
de inzet van wijkteams en gebiedscoördinatoren om wijken te begeleiden bij het aanvraagtraject.

- 2 Daarnaast is er veel maatwerk verricht door gebiedscoördinatoren om daar waar mogelijk wijken
en dorpen te kunnen bedienen met een wijk- of dorpsbudget.
Op dit moment ontvangen 11 van de 16 wijken in Coevorden een wijkbudget en 22 van de 23
dorpen een dorpsbudget. Dus nagenoeg alle dorpen ontvangen daarmee een dorpsbudget.
Een paar wijken heeft afgezien van het aanvragen van een wijkbudget, omdat de subsidieverlening
2020 door een wijziging in de procedure redelijk kort volgde op de verlening 2019. Men beschikt
daardoor over voldoende middelen voor het lopende jaar en men wil zich geen extra druk opleggen
door subsidie aan te vragen, waarvoor geen goede activiteit is.
Drie wijken hebben tot nu toe geen aanvraag wijkbudget ingediend (Coevorden Centrum,
Buitenvree en Weijerswold).
Onze inschatting is dat in 2021 nagenoeg alle dorpen en wijken een aanvraag zullen indienen.
Groot verschil tussen dorpen en wijken is dat het verenigingsleven meer divers is dan in de wijken.
In Coevorden zijn de activiteiten van o.a. sport- en culturele verenigingen wijk-overstijgend. We
zien dan ook niet of nauwelijks aanvragen van het verenigingsleven uit Coevorden.
De wijken zetten vooral in op het aanvragen van wijkbudgetten. Deze leveren samen met de
overige inkomsten van de vereniging een solide en flexibele basis om activiteiten te ontplooien.
Voor ons zijn de wijkbudgetten een goed instrument om bewonersparticipatie te bevorderen. De
focus op de wijkbudgetten betekent dat de betrokken organisaties minder snel nog een
projectsubsidie aanvragen.
Naar aanleiding van de motie is samen met het opbouwwerk MWC verkend en onderzocht op welke
dorpen en wijken achterblijven en meer ondersteuning kunnen gebruiken. Dit leidt tot de volgende
gemaakte afspraken:
•

MWC onderzoekt of bewonersplatformen/buurtverenigingen
in Coevorden Centrum zich
willen inzetten voor bewonersinitiatieven en dat daar wijkbudgetten aan gekoppeld kunnen
worden. Daarbij kan de Stichting Inwoners Aan Zet een goed alternatief bieden als de
rechtspersoonlijkheid nog niet geborgd is.
Daarnaast zal aandacht worden besteed aan de bewonersparticipatie in de wijk Buitenvree.
Voorts houdt MWC de vinger aan de pols als het gaat om nieuwe deelnemers als
Ora njebu u rt.

•

In zijn algemeenheid vinden de meeste aanvragers het lastig om een juiste aanvraag voor
projectsubsidie te formuleren. In voorkomende gevallen wordt een aanvraag
projectsubsidie ingediend om daarmee deels de eigen middelen vanuit het wijkbudget te
ontzien.
De subsidieregel maakt geen onderscheid naar welke activiteiten uit het dorps- of
wijkbudget moeten worden bekostigd en waarvoor aanvullend subsidie mogelijk is via de
lijn projectsubsidie.
Het verdient o.i. nader onderzoek om de projectsubsidies te benutten voor meer integrale
projecten binnen een wijk of dorp. Bij het behoefteonderzoek kunnen professionele
organisaties juist hun kracht bewijzen. Voor ons is de stichting MWC daarbij onze
preferente partner. Overigens sluiten wij in het kader van maatwerk geen partijen uit.

Afsluitend
Terecht is er vanuit uw raad aandacht voor de werking van het Stimuleringsfonds. De afgelopen
jaren is hebben wij uw raad ook met regelmaat geïnformeerd over bereikte resultaten en
bijstellingen van de regeling.
De vraag of de goede dingen worden gedaan, of de regeling bijstelling behoeft blijft relevant en
actueel. Belangrijk om te realiseren is dat naast het Stimuleringsfonds ook via andere wegen
ondersteuning wordt geboden aan inwoners om invloed te hebben en een actieve bijdrage te
kunnen leveren aan de eigen woon- en leefomgeving
In dit kader noemen we de ontwikkelingen in Tuindorp en Schoonoord over de invulling van een
gebiedsagenda, verbindend besturen is uitgangspunt op tal van beleidsterreinen. Zo willen we
invulling geven aan gebiedsgericht werken via de pilot gebiedsagenda Tuindorp. Soortgelijke
ontwikkelingen doen zich ook voor in Schoonoord.
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subsidieregelingen, die voor een groot deel de leefbaarheid van wijken en dorpen raken. Met deze
regelingen bedienen wij weliswaar meer specifieke subsidievragen, maar wordt tegelijk ook de
leefbaarheid van dorpen en wijken bedient.
Het patroon van onderbestedingen van het Stimuleringsfonds is voor ons mede een overweging
geweest om uw raad voor te stellen in de begroting budget van 710.000 neerwaarts bij te stellen
naar c 610.000.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Uiteraard zijn wij indien
gewenst bereid een nadere toelichting te geven.
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