Stichting Wijkraad De Blaak
Criteria subsidie "Bewonersbudget" voor 2016 (tussentijdse wijzigingen voorbehouden)
Inleiding
Uw Wijkraad heeft in het kader van het project "Bewonersbudget" voor 2016 een bedrag beschikbaar van
nog geen € 1.= per inwoner. Dit budget is beschikbaar voor activiteiten welke in beginsel in De Blaak
plaatsvinden t.b.v. groepen inwoners. Het toekennen van aanvragen c.q. subsidies vindt plaats op basis
van globale, eenvoudige uitgangspunten welke hierna worden omschreven.
Bedragen tot € 350.= worden beoordeeld door het Dagelijks Bestuur van de wijkraad.
Bedragen daarboven mede door het Algemeen Bestuur van de Wijkraad.
Doel van de aanvragen - de aanvraag dient om tenminste één of meerdere van onderstaande
doelstellingen te realiseren:
1. Het idee verbetert een straat of buurt en/of pakt een sociaal maatschappelijk probleem aan.
2. Laat buurt- en wijkbewoners met elkaar in contact komen.
3. Verbetert de veiligheid van straat, buurt of wijk.
4. Zorgt voor een betere fysieke uitstraling van straat, buurt of wijk.
5. De subsidie is zeker ook bedoeld voor educatieve, sociale en kunstzinnige vorming.
Voorwaarden voor aanvragen
1. Beoordeling van het subsidieverzoek vindt plaats na het overleggen van een begroting .
2. Voor het aanvragen van subsidie kan een groep mensen, vereniging, stichting, school of
bewoners- en/of buurtcommissie een plan indienen.
3. Voorstel moet breed gedragen worden bv. door meerdere straten of groepen en mag geen
weerstand oproepen bij meerdere andere buurtbewoners.
4. Aanvragen waarbij meerdere straten en/of groepen aan deelnemen verdienen voorkeur.
5. De aanvraag/subsidie mag niet discrimineren of andere schade toebrengen.
6. De indieners van het plan moeten actief betrokken zijn bij de plannen en uitvoering.
7. Herhalingsaanvragen worden telkens opnieuw beoordeeld.
8. Aanvragen betreffende bijvoorbeeld een bankje of speeltoestel kunnen niet zelfstandig door de
wijkraad gehonoreerd worden. Na beoordeling en eventueel subsidiëring door de wijkraad moet
de gemeente dit goedkeuren en realiseren. De behandeling vergt dan ook meer tijd en geduld
van de aanvrager(s).
9. Aanvragen betreffende onderhoud van groen of bestrating vallen niet onder het
Bewonersbudget en dienen direct bij de gemeente te worden ingediend.
10. De aanvrager is verplicht om zelf een kort verslag te maken, voorzien van een digitale foto van
de activiteiten voor publicatie in het Wijkblad. In het verslag moet minimaal komen te staan: het
aantal deelnemers, de activiteit, plaats en datum van het evenement en het moet worden
toegezonden aan de penningmeester van de wijkraad.
11. Aan evenementen welke het karakter hebben van een buurt/straatfeest wordt alleen subsidie
verstrekt als deze activiteiten in de wijk zelf plaatsvinden.
Vergoedingen
1. De subsidie zal niet hoger zijn dan nodig is om te komen tot een sluitende begroting.
2. Er worden geen alcoholische dranken vergoed.
3. In principe dient er een eigen (financiële) bijdrage te worden geleverd, minimaal ter grootte van
de per persoon toegekende subsidie.
4. Voor straat/buurtfeesten ontvangt men in 2016 een maximumbijdrage van € 3,50 per
deelnemer tot een maximum van € 350.=, voor 1 straat/buurtfeest per jaar.
5. Geen bijdrage meer voor de huur van een tent e.d.
6. Artikel + foto voor het wijkblad is bindend.
Uitbetaling
1. Betaling; binnen acht dagen na ontvangst van bonnetjes en/of facturen, alsmede het digitale
verslag + foto voor het wijkblad.
2. Uitbetaling kan alleen middels een bankrekening aan een privé persoon, vereniging of stichting.
Het aanvraagformulier kan worden gedownload via www.wijkraaddeblaak.nl

