Subsidie wijkbudgetten
In 2011 heeft de gemeente de subsidie wijkbudgetten ingevoerd. De subsidie is bedoeld om
initiatieven van bewoners te helpen realiseren in hun eigen leefomgeving. Hiermee kunnen ze hun
eigen buurt, wijk of dorp verbeteren, verfraaien, veiliger of leefbaarder maken.
De subsidie wijkbudgetten kan worden verleend aan bewonersorganisaties of -groeperingen die een
buurt, wijk of dorp vertegenwoordigen. De subsidie wordt aan de bewoners van de buurt, wijk of
dorp ter beschikking gesteld om daarmee initiatieven te helpen realiseren. De aanvraag voor
wijkbudget door bewoners wordt door de bewonersorganisatie of -groepering getoetst. Indien
geheel of deels toegekend, kunnen de bewoners het idee met behulp van het wijkbudget realiseren.
Aanvraag en verlening subsidie wijkbudgetten
De subsidie wijkbudgetten moet aangevraagd worden door een bewonersorganisatie of -groepering
die de belangen behartigt van bewoners in een bepaalde buurt, wijk of dorp. De aanvraag voor het
aankomende jaar moet uiterlijk voor 1 oktober van het lopende jaar ingediend zijn. Het College van
Burgemeester en Wethouders beslist op de aanvraag. De subsidie wijkbudgetten wordt verleend
onder het voorbehoud dat de stadsdeelcommissie het bestedingsplan goedkeurt. De hoogte van de
subsidie wijkbudgetten is per buurt, wijk of dorp vastgesteld op grond van indicatoren die de Raad in
2011 heeft vastgesteld.
Bestedingsplan
Aan bewonersorganisaties of -groeperingen die subsidie wijkbudgetten aanvragen, wordt gevraagd
in grote lijnen in een bestedingsplan aan te geven waarvoor de subsidie gebruikt wordt. De
bewonersinitiatieven die met wijkbudget gehonoreerd worden, moeten bijdragen aan een of meer
van de volgende doelstellingen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Het bevorderen van de arbeidsparticipatie.
Een schone en hele leefomgeving.
Het vergroten van het veiligheidsgevoel.
Het stimuleren van wijkdiensten voor zorgafhankelijken.
Het stimuleren van duurzaam gedrag.
Het bevorderen van de leefbaarheid.
Het bevorderen van de sociale samenhang.

Praktijk
Wanneer de subsidie wijkbudgetten is verleend, kunnen bewoners met ideeën voor initiatieven daar
een beroep op doen bij de bewonersorganisatie of -groepering. Kent deze de aanvraag voor
wijkbudget ten behoeve van een initiatief toe, dan kunnen de bewoners het initiatief uitvoeren. Het
betalen van de rekening(en) gaat via het stadsdeelmanagement van de gemeente die de rol van
kassier vervult voor de bewonersorganisatie of -groepering.

Betaling
Een onderbouwd bewonersinitiatief wordt door de bewonersorganisatie of -groepering of door een
door deze ingestelde commissie wijkbudgetten getoetst. Indien akkoord, dan krijgt de aanvrager
hiervan de bevestiging. Uitbetaling kan op twee manieren plaatsvinden. Of de factuur wordt direct
aan de gemeente gestuurd, waarna het bedrag van de subsidie wijkbudget wordt afgeboekt. Of er
wordt een voorschot uitgekeerd aan de initiatiefnemer. Indien er geld overblijft, dan moet dit
teruggestort worden.
Verantwoording
Iedere bewonersorganisatie of -groepering aan wie subsidie wijkbudget is verleend, moet jaarlijks
een financiële en inhoudelijke verantwoording indienen. Namens het college keurt het
stadsdeelmanagement de financiële verantwoording. De financiële en inhoudelijke verantwoording
van de subsidie wijkbudgetten vindt plaats in het jaar volgend op het bestedingsjaar in de
stadsdeelcommissie. Zij ontvangen een schriftelijke en financiële verantwoording van de
subsidiebeschikking.

