
Beleidsnotitie Westerveld Zo buiten Zo binnen 

  Beleidsnotitie Westerveld Zo buiten Zo binnen 

Versie: 17 mei 2016 1 
 

 

 

 

 

 

Beleidsnotitie Westerveld  

Zo buiten Zo binnen 
 

 

 

 

Betreft:  Beleidskaders Maatschappelijk initiatief inclusief Dorpskracht, Right to challenge en Vitaal 

platteland voor de jaren 2016 t/m 2019 

 

 

Doelgroep: Inwoners van de gemeente Westerveld of een deel daarvan, aanvragers 

rechtspersonen en initiatiefnemers gevestigd te Westerveld die maatschappelijke 

doelen nastreven zonder winstoogmerk. 

 

 

 

Raadsbesluiten: 28 juni 2016 2016 vastgesteld: 

 1. Beleidskader Westerveld “Zo buiten Zo binnen” voor  

  a. Bijdragen maatschappelijk initiatieven van € 501,00 tot € 50.000,00; 

  b. Bijdragen kleine maatschappelijke initiatieven tot maximaal € 500,00; 

  c. Bijdragen dorpskracht/participatie voor dorpsgemeenschappen  

  d. Right tot challenge initiatieven 

 2.  Delegatie bevoegdheden/besluitvorming aan het college van b. en w. 

 3.  Na elke tender en  besluitvormingsfase verslaglegging in de Commissie Sociaal 

domein en - Fysiek Domein & Middelen. 

          4. Evaluatie maart 2018 

 

 

 

 

Geldig:  1 juli 2016 tot en met 31 december 2019 
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Inleiding 
 

Experimenteel  

De rol van de overheid is aan het veranderen. Van oplosser van problemen van de burger, 

naar facilitair aan de inwoners en haar organisaties. De oplossingen komen in samenwerking 

tot stand en de gemeente is veelal  niet  meer de uitvoerder. 

Dit vraagt een andere manier van denken en werken voor alle betrokkenen: raadsleden, 

collegeleden, medewerkers van de overheid en de inwoners.   

We zullen moeten leren anders met elkaar te gaan werken. Dit beleidskader heeft dan ook een 

experimenteel karakter.  

 

In het collegeprogramma, de programmabegroting en in overleggen heeft het college de 

verwachting uitgesproken dat in dit kader er verschillende maatschappelijke initiatieven 

kunnen ontstaan die de gemeente welwillend zal tegemoet treden, ook financieel. Dit met zo 

min mogelijk  administratieve belemmeringen en vooraf gestelde kaders. Dit dient te worden 

verankerd in juridische regels. De Algemene Subsidieverordening Gemeente Westerveld 2007 

is als instrument daarvoor niet geschikt (teveel regels). Wij hebben daarom een experimentele 

opzet uitgewerkt die in samenhang met de evaluatie en herziening van de ASV bij zal dragen 

aan vernieuwing en verbetering van de juridische kaders van bijdragen en subsidies.  

 

Tegelijkertijd 

De provincie Drenthe heeft de Drentse gemeenten een budget geschonken van € 50.000,00 

per jaar ten behoeve van dorpsinitiatieven in het kader van de regeling Vitaal Platteland (voor 

de jaren 2016, 2017 en 2018). 

Zij hebben de gemeente aangewezen als loket en gelijkwaardig medefinancier van die 

regeling. 

De ervaring met de eerste trance van deze regeling (tot 2016) wees uit dat er teveel loketten 

met teveel verschillende voorwaarden waren. Dat heeft geleid tot de voorliggende regeling en 

situatie. Deze middelen betrekken we in dit beleidskader. 

 

Ondertussen  

Van oktober 2012 tot oktober 2014 heeft de pilot Dorpskracht gedraaid. Deze is met een 

beperkt budget nog een jaar verlengd. In 2015 is de uitvoering van de pilot geëvalueerd en in 

een samenvatting met conclusies is dit gedeeld. Hoofdconclusie was dat de besturen van de 

dorpsgemeenschappen tevreden zijn over de samenwerking en de delegatie van budgetten. De 

communicatie verdient aandacht, evenals de verantwoordelijkheidsverdeling.  

In de bijeenkomst van 7 maart 2016 is door de dorpsgemeenschappen (dg’s) aangegeven 

graag op korte termijn duidelijkheid te willen over het vervolg.   

 

Actuele beleidsontwikkelingen 

In de ontwikkeling van het gemeentelijk beleid is de laatste jaren veel geïnvesteerd op 

“kantelen”.  (Kantelen is veranderen, omkeren. Zelfredzaamheid en participatie zijn kernbegrippen.) 

We willen in Westerveld samen gaan bouwen aan een spannender, leuker, zorgzamer, mooier 

en energiekere samenleving. Een gemeente waarin alle inwoners zich verantwoordelijk voelen 

voor: 

 zorg en welzijn voor mens en omgeving  

 en gezonde leefstijl  
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Dat heeft tot gevolg dat de uitvoeringsmaatregelen ook moeten kantelen om de kansen voor 

de inwoners te verbeteren.  

We willen ervaring op gaan doen met Right to challenge en participatie van inwonersgroepen 

op specifieke thema’s.  

 

 

Conclusie  

Wij leggen met deze notitie de gemeenteraad een experimenteel kader voor dat alle partijen 

uitdaagt te zoeken naar andere vormen van samenwerking, dat veranderingen stimuleert, 

waarbij verantwoordelijkheid wordt genomen en dit in vertrouwen met elkaar.  

Dit beleidskader met concrete maatregelen combineert de hiervoor geschetste ontwikkelingen.  

 

Deze voorstellen zijn slechts gedeeltelijk tot stand gekomen in samenspraak met de inwoners 

en organisaties. Om de inwoners nu al kansen te geven moeten er al wel beperkt kaders  

vastgesteld worden. Vervolgens kunnen we door monitoring en evaluatie in samenwerking 

met belangstellenden dit kader veranderen/verbeteren. Wij menen met dit kader de 

samenwerking aan gemeentelijke vernieuwing een impuls te geven en rekenen op evolutie in 

dit proces. 

 

Deze notitie is inhoudelijk (gemeentelijke) domeinen breed opgesteld. Getracht is de 

regeldruk en bureaucratie te beperken. De vormgeving is bewust anders dan de gebruikelijke 

juridische structuur. Dat vergt een andere houding van aanvragers, behandelaars en 

bestuurders (besluitvorming).  

Als er andere financiering mogelijk is op een initiatief zal dit in de beoordeling worden 

meegewogen. 

Communicatie, overleg en monitoring zullen de factoren zijn die bij kunnen dragen aan de 

doorontwikkeling.  

Het succesvol toepassen van dit kader hangt mede af van de “deling van kennis en 

kunde, de kruisbestuivingen” die tot stand komen en de resultaten.  

We gaan samen het experiment aan en evalueren dat begin 2018. 

 

Hoewel Right to challenge ook een uiting is van de moderne verhoudingen in de gekantelde 

samenleving, is de activiteit structureel en vanuit een ander financieel perspectief. 

 

De (werk)titel duidt op alle beweging die er al ontstaat en nog mogelijk is.  

“Zo buiten Zo binnen”. 
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Maatschappelijke initiatieven 

 

De gemeente Westerveld wil in het kader van Zo buiten, zo binnen en de veranderende rol 

van de overheid het maatschappelijk initiatief bevorderen. De inwoners van Westerveld zijn 

initiatiefrijk. Ze nemen initiatieven om hun woon- en leefomgeving te verbeteren.  

 

Steeds meer (groepen van) inwoners willen met elkaar (meer) activiteiten doen, 

voorzieningen creëren om de leefbaarheid en het woongenot in de woonomgeving te 

bevorderen.  

 

In dit voorstel worden de budgetten Vitaal Platteland van de provincie, maatschappelijk 

initiatief en Dorpsgemeenschappen/dorpskracht gecombineerd. 

In de jaren 2016 t/m 2018 is jaarlijks € 50.000 beschikbaar in het kader van Vitaal platteland 

van de provincie ten behoeve van incidentele ondersteuning (dorps)initiatieven, onder de 

voorwaarde dat de gemeente eenzelfde bedrag beschikbaar stelt.  

Tot en met 2019 is € 700.000 beschikbaar in het kader van “Zo buiten Zo binnen” voor 

maatschappelijke initiatieven (2016 € 100.000 en oplopend tot € 250.000 in 2019).  

Uitgegaan wordt van medefinanciering, dus er zijn bijdragen van derden en/of eigen middelen 

eventueel vertaald vanuit zelfwerkzaamheid. Een en ander is bespreekbaar mede afhankelijk 

van inhoud en omstandigheden van het ingediende grote maatschappelijk initiatief. 

In bijlage twee worden de financiën inzichtelijk gemaakt. 

 

In de reguliere budgetten voor de dorpsgemeenschappen is € 62.500 beschikbaar, waarvan     

€ 20.000 voor visievorming en € 20.000 per jaar beschikbaar voor uitvoering bijzondere 

activiteiten op grond van de visie. Het overige budget is waarderingssubsidie en dorpskracht. 

 

De zestien dorpsgemeenschappen zijn al jaren onze partners in participatie / maatschappelijke 

betrokkenheid daarom in dit voorstel handhaving/herstel van de waarderingsbijdrage.  

 

In de dorpskracht pilot hebben we geleerd dat de dorpsgemeenschappen uitermate geschikt 

zijn voor (mede)financiering van klein lokaal initiatief. Echter voor groot initiatief was het 

budget niet toereikend. Daarom nu een keuze voor splitsing van kleine en grotere initiatieven. 

Kleine initiatieven (waarvoor een financiële bijdrage wordt gevraagd tot en met € 500,00) 

kunnen een verzoek indienen bij de lokale dorpsgemeenschap. De dorpsgemeenschappen 

kunnen ook meedingen naar middelen uit de pot grote maatschappelijke initiatieven. 

 

 

Toetsingskader Maatschappelijke initiatieven 

 

Centraal toetsingskader 

1. Maatschappelijke initiatieven zijn gericht op inwoners van de gemeente Westerveld.  

2. Aanvragers zijn rechtspersonen en initiatiefnemers die maatschappelijke doelen nastreven 

(zonder winstoogmerk) gevestigd te Westerveld met als doelgroep inwoners van 

Westerveld. Besloten groepen of individuen zijn uitgesloten. 

3. De aanvraag heeft maatschappelijke relevantie en heeft draagvlak. 

4. Het betreft in beginsel incidentele aanvragen waarvan de resultaten binnen twee jaar na 

datum van besluit bekend zijn. (Exploitatietekorten zijn uitgesloten) 

5. De doelen, methoden en resultaten worden beschreven in een aanvraag die daarnaast ook 

de contactgegevens, plan van aanpak, tijdsplan en begroting bevat. 
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6. De toekenning van een gemeentelijke bijdrage komt tot stand in een overleg traject met 

de aanvrager. Eventuele voorwaarden komen zo mogelijk in overeenstemming tot stand. 

7. Voor “Right tot challenge” is in de bijlage een verdere uitwerking gegeven mede omdat 

dit structureel van aard kan zijn.  

8. Het college van burgemeester en wethouders kan gemotiveerd van het toetsingskader 

afwijken. 

9. Gehonoreerd maatschappelijk initiatief deelt de opgedane kennis en ervaring met anderen  

op de website www.burgerkrachtindrenthe.nl in de looptijd en na afloop van het initiatief. 

De gemeente ontvangt een resultaatbeschrijving en financieel verslag na eind initiatief. 

 

 

Methodiek 

1. Aanvragen worden per periode in een gebundeld besluit behandeld, dit omdat het budget 

beperkt is. De periode sluit elk kwartaal met uitzondering van 1 juli vanwege de 

beperking in mogelijkheden van overleg van betrokkenen in de zomerperiode.  

Dus sluiting aanvragen per 1 januari, 1 april en 1 oktober. Vanwege het moment van 

vaststelling van dit beleidskader wordt in 2016 de sluitingstermijn gesteld op 1 

september. 

2. Binnen vier weken na de sluitingsdatum vindt overleg plaats tussen gemeente en 

aanvragers. De aanvragen worden vervolgens in één rapportage gebundeld met (beperkt) 

verslag van het overleg en een advies aan de bestuurders. De gemeente vormt intern een 

ambtelijke werkgroep die een en ander voor legt aan het college van burgemeester en 

wethouders.  

3. Het college van burgemeester en wethouders besluit binnen acht weken na 

indieningstermijn. De aanvrager heeft vervolgens recht om bezwaar aan te tekenen 

binnen acht weken na dagtekening ontvangen besluit. 

 

 

Financiën  

1. Toekenning van budget aan (groot en klein) maatschappelijk initiatief is in beginsel 

incidenteel.  

2. Rekening wordt gehouden met: zijn andere financieringsbronnen, -vormen mogelijk en 

zijn deze onderzocht.   

3. Voor maatschappelijke initiatieven geldt een medefinanciering, mede begrepen wordt een 

(redelijke) omzetting van zelfwerkzaamheid in financiële waarde. 

4. Maatschappelijk initiatief tot een bijdrage van € 500,00 kan een aanvraag doen bij de 

dorpsgemeenschap. Vragen om een bijdrage van € 501,00 tot € 50.000,00 moeten worden 

gericht aan het college van burgemeester en wethouders. 

5. Toekenning van waarderingsbijdrage voor dorpsgemeenschappen en het budget aan 

dorpsgemeenschappen voor bekostiging kleine initiatieven is jaarlijks gedurende de 

looptijd van dit beleidskader.  

6. De dorpsgemeenschappen die een convenant hebben afgesloten met de gemeente, 

inclusief Dieverbrug, krijgen een waarderingsbijdrage toegekend van € 500,00 en een 

bijdrage om kleine initiatieven te honoreren volgens de volgende staffel: 

a. voor kernen (samenwerkende kernen) tot 1000 inwoners, € 1.000,00 

b. voor kernen (samenwerkende kernen) van 1001 tot 2000 inwoners, € 1.500,00 

c. voor kernen (samenwerkende kernen) meer dan 2000 inwoners, € 2.000,00. 

 

 

 

http://www.burgerkrachtindrenthe.nl/
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Administratieve voorwaarden 

1. Aanvrager voert een financiële administratie die voldoet aan alle gebruikelijke 

voorwaarden en geeft hierover indien gevraagd inzicht. 

2. Bij essentiële veranderingen in het project wordt de gemeente geïnformeerd. 

3. De aanvrager is zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van het project/de realisatie van 

de activiteit. 

4. Alle betrokkenen worden geïnformeerd door de aanvrager/initiatiefnemer. 

5. Er zijn geen bezwaren die realisatie van het project in de weg staan.  
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Bijlage 1 Processchema Right to challenge 

 

Onderstaande is in aanvulling op of in afwijking van het beleidskader Westerveld “Zo buiten 

Zo binnen”, voor Right to challenge. 

 

Doel 

Het mogelijk maken van initiatieven op grond van artikel 2.6.7 van de Wet maatschappelijke 

ontwikkeling 2015. 

 

De projectplannen kunnen het hele jaar door  ingediend worden bij de gemeente, t.a.v 

burgemeester en wethouders. Gelet op het experimentele karakter en de arbeidsintensiteit 

wordt uitgegaan van (maximaal) twee projectplannen per jaar.  

 

Budget  

Het recht om uit te dagen wordt gefinancierd uit de bestaande beschikbare budgetten in de 

gemeente begroting voor de lokale voorzieningen of de uitvoering van de gemeentelijke taken 

in het kader van leefbaarheid, sociale vitaliteit, sociale infrastructuur en sociaal domein.  

 

Projectplan 

Aanvrager die een uitdaging wil indienen, moet in het projectplan minimaal ingaan op de 

volgende onderdelen:  

- Omschrijving uitdaging, welke taak van de gemeente of lokale voorziening wordt 

uitgedaagd; 

- Plan van aanpak: omschrijving meerwaarde ten opzichte van de uitvoering door de 

gemeente of door een opdrachtnemer of contractant van de gemeente; 

- Omschrijving van het resultaat dat verwacht wordt; 

- Wat gedaan is om draagvlak in het gebied/wijk/buurt te verkrijgen en de uitkomsten 

hiervan; 

- De mogelijkheid van een verdienmodel; 

- Expertiseniveau initiatiefnemers en/of partners; 

- Inbedding in het dorp(en), relevante (uitvoerings)partners; 

- Planning.  

 

Werkwijze en Overeenkomst 

1. Nadat een projectplan voor het recht om uit te dagen is ingediend, maakt het college 

een zorgvuldige afweging of het projectplan aan de selectiecriteria voldoet. Het 

college geeft vervolgens een gemotiveerd advies over het accepteren of afwijzen van 

het recht om uit te dagen. 

2. Bij acceptatie door het college wordt vanuit de gemeente een contactambtena(a)r(en) 

toegewezen. Afhankelijk van de schaal van het initiatief betrekt de contactambtenaar 

andere ambtenaren en eventueel externe ondersteuners bij het plan die nodig zijn om 

het initiatief tot een succes te maken.  

3. De initiatiefnemer(s) schrijft een ‘Overnamenotitie’ en een concept juridische 

overeenkomst waarin o.a. alle te leveren afspraken, juridische zaken, 

aansprakelijkheid, meerjarenbegroting etc. worden vastgelegd. De contactambtenaar 

ondersteunt hierbij zoveel als gevraagd en mogelijk, eventueel aangevuld met 

specialisten. 

4. Het college geeft vervolgens een gemotiveerd advies voor honorering of weigering 

van het recht om uit te dagen op basis van de ‘Overnamenotitie’ en een concept 

juridische overeenkomst.  
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5. Na honorering wordt een juridische overeenkomst afgesloten voor de overname van de 

uitdaging, waarin alle afspraken over te leveren prestaties, de aansprakelijkheid, 

verantwoording en beschikbare middelen tussen de initiatiefnemer(s) en gemeente zijn 

vastgelegd. Overeenkomsten worden gesloten door het college van b en w. 

6. Na het afsluiten van de overeenkomst blijft de contactambtenaar het project volgen en 

faciliteren met kennis en ervaring.  

 

Afweging voor acceptatie in aanvulling op Toetsingskader maatschappelijke initiatieven 

(pagina 5 en 6 van deze notitie) 

Om in aanmerking te komen voor de regeling zal naar een aantal criteria worden gekeken, te 

weten: 

a. Er is in het plan aangegeven hoe de initiatiefnemer de financiële duurzaamheid van het 

initiatief zal waarborgen; met andere woorden: hoe is de continuïteit, het beheer en 

onderhoud geregeld (indien van toepassing);  

b. Het initiatief schaadt geen ander inwoners; 

c. De kosten van de uitvoering zijn niet hoger dan de huidige kosten; 

d. Gemeentelijke taken en voorzieningen die exclusief zijn voorbehouden aan de 

gemeente komen niet voor de regeling in aanmerking.  

e. Rekening wordt gehouden met eventuele rechten en plichten ten aanzien van huidige 

contractpartij(en). 

f. Initiatieven die bijdragen aan ontwikkelingen binnen het sociaal domein hebben 

voorrang als er keuzes moeten worden gemaakt; 

g. Mate waarin het project bijdraagt aan de leefbaarheid, sociale vitaliteit of sociale 

infrastructuur van het betreffende gebied of dorp.  

 

Hardheidsclausule 

Het college kan gemotiveerd afwijken. 
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Bijlage 2 Financiën  
 

 

 

Middelen maatschappelijke initiatieven 2016 
Onderwerp    

                     

Begroting 

2016 

Participatie 

 

Kleine 

initiatieven  

Toegekend / 

geoormerkt 

Rest budget 

2016 

Dorpsgemeenschappen        

fcl 6550204  ecl 42300 62.528 8.000 21.500 10.000 23.028 

Zo buiten zo Binnen/  

fcl 6510701  ecl 00015  

Maatsch. Initiatief (MI) 100.000    90.000 10.000 

Vitaal platteland 

provincie  

fcl 6550204  ecl 42008 50.000       50.000 

   Totaal   2016   €    83.028 

 

 

 

 

 

   Meerjaren perspectief 
                                     jaar                                 

soort regeling           2016 2017 2018  2019 

Maatschappelijk initiatief, 

Westerveld  

Zo buiten Zo binnen €   83.800  €  225.000  €   275.000 €   275.000 

Participatie €      8.000 €     8.000 €     8.000 €      8.000 

Kleine initiatieven 

(Opzoemers) €    21.500 €    21.500 €   21.500  €    21.500 

Right to challenge  pm pm pm  pm 

 


