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DOELSTELLING REGLEMENT
Artikel 1
De doelstelling van dit reglement is het verstrekken van regels voor het toekennen van gelden voor
bewonersinitiatieven.
Stichting Buurtschap Stolwijkersluis is het wijkteam van Stolwijkersluis en krijgt elk jaar van de
gemeente subsidie voor de uitvoering van goede ideeën voor leefbaarheid in de wijk. Tot 2011 werd dit
het "3-euro wijkbudget" genoemd, omdat de subsidie toen 3 euro per inwoner van de wijk bedroeg.
Met de bezuinigingen van de gemeente is dit met ingang van 2012 losgelaten. De subsidie is zowel
bedoeld voor de realisatie van het wijkjaarprogramma (samen met de partners in de wijkaanpak) als
voor initiatieven door en voor wijkbewoners.
Aan de besteding van dit budget stelt de gemeente wel voorwaarden:
•
•
•
•
•

Het moet bijdragen aan de sociale samenhang in de wijk.
Het moet gedragen worden door de wijkbewoners.
Het moet passen binnen de bestaande afspraken met bewoners.
Het moet passen binnen het beleid van de gemeente.
Het geld moet binnen het kalenderjaar worden besteed.

Het zijn altijd ideeën die wijkbewoners zélf aandragen en waar zij ook hun schouders onder willen
zetten. Het wijkteam roept wijkbewoners dan ook op met ideeën en wensen te komen. Het wijkteam
inventariseert de ideeën en toetst ze op veiligheid, haalbaarheid en betaalbaarheid.
Daarnaast kan het wijkteam uit het wijkbudget initiatieven van wijkbewoners die door de wijkbewoners
zelf worden uitgevoerd financieel ondersteunen. Het wijkteam heeft criteria opgesteld waar een
aanvraag voor een bijdrage uit het wijkbudget aan moet voldoen. U kunt deze criteria hier downloaden.

VERANTWOORDELIJKHEDEN
Artikel 2
Het bestuur van de Stichting is verantwoordelijk voor het tegen vastgelegde criteria aanvragen voor
geldelijke ondersteuning van bewonersinitiatieven te beoordelen, gebaseerd op de voorwaarden
waarop de gemeente Gouda subsidie verstrekt.

MIDDELEN
Artikel 3
De Goudse wijkteams krijgen elk jaar van de gemeente budget per wijkbewoner. Samen met
wijkbewoners geven zij het uit aan projecten die bijdragen aan de leefbaarheid in de wijk. Denk
bijvoorbeeld aan een speeltuintje, buurtfeest of wijkkrant.
Het zijn altijd ideeën die wijkbewoners zélf aandragen en waar zij ook hun schouders onder willen
zetten.

Artikel 4
Middelen die de Stichting via andere bronnen verkrijgt (bijv. sponsoring, subsidiegelden niet afkomstig
van de gemeente Gouda, particuliere bijdragen) kunnen naar inzicht van de Stichting worden besteed.
Deze middelen vallen niet onder dit reghlement.
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AANVRAAG
Artikel 5
Aanvragenvoor bewonersinitiatieven kunnen worden ingediend door bewoners van Stolwijkersluis.
Daarbij geldt dat:
• bijdraagt aan de sociale samenhang in de wijk;
• wordt gedragen door de wijkbewoners;
• past binnen de bestaande afspraken met bewoners;
• past binnen het beleid van de gemeente.
De aanvraag dient:
• bij voorkeur schriftelijk of per e-mail te worden ingediend (een aanvraagformulier is
opgenomen in dit reglement);
• een duidelijke omschrijving te geven van de activiteit of voorziening;
• een kostenoverzicht (begroting) te bevatten.

Artikel 6
Initiatieven die de belangen van Stichting Buurtschap Stolwijkersluis aantasten en initiatieven die niet
stroken met het karakter van de buurtschap Stolwijkersluis worden niet gesteund.

BEOORDELING EN GOEDKEURING
Artikel 7
De aanvragen dienen aan de volgende eisen te voldoen:
• De indiener(s) woont (wonen) in de wijk.
• De aanvraag is tenminste ten behoeve van bewoners in de wijk.
• De aanvraag wordt ondersteund door meerdere bewoners.
• De aanvraag bevat een duidelijke omschrijving van de activiteit of voorziening.
• De aanvraag gaat vergezeld van een kostenoverzicht (begroting).

Artikel 8
De aanvragen worden tegen de volgende criteria beoordeeld:
• Het initiatief bevordert een veilige en leefbare wijk.
• Het initiatief bevordert de sociale samenhang en/of samenwerking tussen bewoners.
• Het initiatief bevordert de betrokkenheid van bewoners bij de woon- en leefomgeving.
• Het initiatief verbetert de kansen en mogelijkheden voor bepaalde doelgroepen in de wijk,
bijvoorbeeld jongeren tot 18 jaar, senioren, mensen met een beperking.
• Het initiatief bevordert een positieve waardering van de wijk (bijv. door groenprojecten en/of
kunst).
• Het initiatief bevordert spelen in de wijk.
• Het initiatief bevordert de (verkeers)veiligheid in de wijk.

Artikel 9
De aanvraag wordt goedgekeurd of gedeeltelijk goedgekeurd door het bestuur van de Stichting. De
indiener(s) worden van dit besluit in kennis gesteld.

Artikel 10
Aan goedkeuringen van bewonersinitiatieven kunnen geen rechten worden ontleend voor de toekomst.
Iedere aanvraag staat op zichzelf.
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VERANTWOORDING
Artikel 11
De indieners van de aanvraag dienen achteraf een verantwoording (financieel verslag met nota's) van
de bestede middelen en het resultaat in te dienen bij de Stichting.

Artikel 12
Bij in gebreke blijven ten aanzien van de verantwoording achteraf is de Stichting gerechtigd de
toegekende middelen terug te vorderen.

25 november 2012

- 4 van 6 -

Uitgave 1.0

Stichting Buurtschap Stolwijkersluis
Reglement bewonersinitiatieven
AANVRAAGFORMULIER VOOR BIJDRAGE
UIT HET WIJKBUDGET WIJKTEAM STOLWIJKERSLUIS
Ingevuld formulier inleveren bij het wijkteam Stolwijkersluis:
- Schriftelijk: Stichting Buurtschap Stolwijkersluis, Gouderaksedijk 75, 2808 NC Gouda
- Per e-mail: aanvraag@stolwijkersluis.nl
Let op: zie voor elke vraag eerst de bijbehorende toelichting !
Datum aanvraag:
1. Gegevens aanvrager, tevens contactpersoon
Naam:
Adres:
Telefoon:
e-mail:
Bankrekeningnummer:
2. Deze aanvraag wordt mede gedaan namens: (naam, adres en tel.nr.):
Naam:
Adres:
Telefoon:
3. Deelname
Hoeveel wijkbewoners nemen deel?
Hoe groot is de totale doelgroep?
4. Beschrijving activiteit of voorziening
Plaats en tijd:
Beschrijving:

5. Kostenoverzicht (begroting)
Als bijlage bijvoegen.
6. Voldoet de activiteit aan alle in de toelichting vermelde randvoorwaarden? (zie
toelichting)
Ja / Nee
7. Welke doeleinden worden met de activiteit nagestreefd? (zie toelichting)
8. Is geprobeerd ook uit andere bronnen (bijv. sponsoren) gelden te krijgen voor de
activiteit? Zo ja, met welk resultaat?
Aanvrager
Naam:
Handtekening:
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TOELICHTING AANVRAAGFORMULIER VOOR BIJDRAGE
UIT HET WIJKBUDGET WIJKTEAM STOLWIJKERSLUIS
De aanvraag dient bij voorkeur zes weken voor de start van de activiteit te worden ingediend. Zo
mogelijk binnen 2 weken krijgt u bericht of uw aanvraag gehonoreerd wordt.
Vraag 1:
Vraag 2:
Vraag 3:
Vraag 4:
Vraag 5:
Vraag 6:

Vraag 7:

Vraag 8:

geen toelichting nodig
een aantal medeaanvragers is noodzakelijk
zo duidelijk en volledig mogelijk
beknopt en duidelijk
zo duidelijk en volledig mogelijk
de randvoorwaarden zijn:
a. De indieners moeten in de wijk werken of wonen.
b. Het voorstel moet veilig, haalbaar en betaalbaar zijn.
c. Het voorstel moet passen binnen de criteria in het Reglement
bewonersinitiatieven van de Stichting Buurtschap Stolwijkersluis (te vinden
op www.stolwijkersluis.nl onder Wijkteam).
d. Het voorstel moet worden gedragen door een aantal wijkbewoners.
Let wel: aan al deze voorwaarden moet zijn voldaan!
één of meer van de navolgende vijf doeleinden moet worden nagestreefd!
a. Het bevorderen van een veilige en leefbare wijk.
b. Het bevorderen van de sociale samenhang en/of samenwerking tussen
bewoners.
c. Het bevorderen van de betrokkenheid van bewoners bij de woon- en
leefomgeving.
d. Het spelen in de wijk.
e. Veilig verkeer in de wijk.
geen toelichting nodig

De uitbetaling vindt uitsluitend plaats op basis van deugdelijke, op de aanvraag betrekking
hebbende, betalingsbewijzen alsmede op basis van een (al dan niet geïllustreerde) beknopte
beschrijving van het (beoogde) resultaat.
Lever binnen twee weken na afloop een evaluatie met een (digitale) foto in.
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