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1. Inleiding 
De gemeenteraad van Hellendoorn heeft een aantal budgetten overgedragen aan de dorpen en 

wijken in de gemeente. Ook voor het dorp Hellendoorn is daardoor geld vrij gekomen dat door de 

DorpsRaad verdeeld mag worden. De DorpsRaad wil dit doen in overleg met de inwoners. Om dit in 

overleg en naar de wensen van de bewoners te doen heeft de dorpsraad in januari van 2014, middels 

een openbaar toegankelijke bijeenkomst, inwoners van Hellendoorn gevraagd  hoe zij het dorp 

Hellendoorn in de toekomst het liefst zouden zien. Welke functies heeft het dorp, welke voorzieningen 

zijn gewenst, hoe willen de inwoners samenwonen, samen leven en werken in het dorp? Welke 

ideeën leven er bij inwoners van Hellendoorn over de in de toekomst gewenste voorzieningen? De 

DorpsRaad heeft behoefte aan deze informatie om op een gefundeerde manier besluiten te kunnen 

nemen over subsidiering van maatschappelijke initiatieven. Deze besluiten moeten kunnen rekenen 

op draagvlak bij de inwoners van Hellendoorn. 

 

Op 14 januari 2014 is met de inwoners aan de hand van een vooraf gestructureerde vragenlijst  

gesproken over de toekomst van Hellendoorn en haar voorzieningen.  Hieronder, in paragraaf 1.1, 

vindt u een verslag van de gesprekken. Ook is tijdens de avond gesproken over de vraag welke 

subsidievoorwaarden belangrijk worden gevonden  en waaraan de komende 4 jaar aanvragen 

beoordeeld zouden moeten  worden. De voorgestelde kaders worden besproken in hoofdstuk 2. 

Vervolgens  wordt in hoofdstuk 3 voorgesteld op welke wijze de procedure voor besluitvorming zou 

kunnen  verlopen. Dit voorstel zal door de DorpsRaad worden besproken en besloten. 

 

 

1.1 Ideeën bewoners met betrekking tot voorzieningen 
Op de vraag welke voorzieningen in de nabije toekomst voor het dorp worden gewenst  wordt een vrij 

unaniem antwoord gegeven. De voorzieningen voor kinderen, jeugd en ouderen worden het 

belangrijkst gevonden. Daarbij wordt aangesloten  bij de wens dat de subsidies versterkend moeten 

werken voor het leefklimaat van jonge gezinnen. Ook zouden de subsidies  moeten bijdragen aan 

activiteiten  die aantrekkelijk zijn voor jonge gezinnen (met kinderen en jongeren) om in Hellendoorn 

te blijven en/of zich daar te vestigen. Genoemd worden o.a.: Kinderopvang, naschoolse opvang en 

culturele en/of sportvoorzieningen voor kinderen en jongeren en ontmoetingsplekken voor pubers. 

Voorzieningen voor ouderen worden belangrijk gevonden vanwege het grote aantal ouderen en de te 

verwachten groei van het aantal oudere inwoners van Hellendoorn. Er worden suggesties gedaan om 

te kijken naar de huisvesting voor ouderen (appartementencomplex). Al ligt het initiëren van 

woonvoorzieningen niet binnen  de mogelijkheden van de besteding van het dorpsbudget, inwoners 

vonden het faciliteren van initiatieven op het terrein van welzijn en leefbaarheid voor ouderen wel 

passend. Andere suggesties die werden genoemd waren  opgezette initiatieven zoals klussendienst, 

boodschappendienst, ouderenbezoek en gezamenlijke eten. 

 

Daarnaast werden door de aanwezigen activiteiten genoemd die door vrijwilligers georganiseerd 

worden en die de sociale structuur en het onderlinge contact (ook tussen jong en oud) bevorderen. 

Met name het paasvuur en de palmpasen optocht werden genoemd. Belangrijk is dat jongeren meer 

betrokken worden bij dit soort activiteiten. Bestaande activiteiten op het terrein van cultuur zouden 

moeten blijven bestaan maar  men zou ook moeten zoeken naar nieuwe culturele activiteiten. Daarbij 

werd een ook een relatie gelegd met het recreatie en toeristische activiteiten. Culturele activiteiten en 

recreatie en toeristische activiteiten  zouden elkaar kunnen versterken 
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1.2 Ideeën bewoners met betrekking tot doelen van subsidiebeleid 
De voorkeur van de aanwezigen gaat duidelijk uit naar het beschikbaar stellen van bijdragen voor: 

Culturele manifestaties en activiteiten, diensten en activiteiten ten behoeve van mensen die 

ondersteuning nodig hebben, activiteiten die de leefbaarheid bevorderen en activiteiten die de sociale 

verbondenheid positief beïnvloeden. Volgens de aanwezige inwoners   is het budget niet bedoeld  om 

de arbeidsparticipatie te bevorderen, voor het stimuleren van duurzaam gedrag en het stimuleren van 

zorgactiviteiten. Er wordt duidelijk gekozen voor vrijwilligersactiviteiten  die inwoners mensen die 

zorgafhankelijk zijn kunnen ondersteunen. Denk aan burenhulp zoals boodschappen en 

klussendiensten, het organiseren van bezoek, meegaan naar de huisarts, korte ritten uitvoeren en 

samen eten. 

 

 

1.3 Overige opmerkingen 
De aanwezige inwoners zijn het erover eens dat de bijdragen niet gebruikt mogen worden voor 

personeelskosten en ook niet uitgegeven mogen worden voor privé doeleinden. Activiteiten die 

duidelijk aan kunnen tonen dat er sprake is van een groot draagvlak (vraag) en activiteiten die eigen 

inkomsten inbrengen  hebben bij de aanwezigen een streepje voor. Bij voorkeur moeten gelden 

ingezet worden voor incidentele activiteiten. Structurele kosten van organisaties zouden niet vergoed 

moeten worden maar activiteiten die een zekere traditie hebben of kunnen krijgen wel, denk aan de 

palmpasen optocht en het paasvuur. Breed wordt de opvatting gedeeld dat het budget ingezet moet 

worden om bewoners te stimuleren iets te gaan doen voor de gemeenschap. De DorpsRaad wil een 

uitzondering maken voor buurtverenigingen in die zin dat deze meerdere jaren achter elkaar in 

aanmerking kunnen voor een bijdrage indien activiteiten worden geïnitieerd voor alle doelgroepen. 

Hetzelfde geldt voor de DorpsRaad zelf. Dat betreft de organisatiekosten die nodig zijn om de taken 

van de DorpsRaad uit te voeren vanuit haar doel, de belangenbehartiging voor het dorp en  zijn 

nieuwe rol in de besluitvorming rond de verdeling van het dorpsbudgeten het  uitbetalen van het 

dorpsbudget inclusief de finale afrekening. De DorpsRaad zal elk jaar  een overzicht verschaffen van 

de aangevraagde en uitbetaalde bedragen uit het dorpsbudget. De DorpsRaad en de commissie die 

adviseert over de dorpsbudgetten verplichten zich bij de verdeling tot transparantie rondom de 

besluitvorming.  

Om helderheid te verschaffen over de stimuleringssubsidies voor activiteiten die de leefbaarheid 

bevorderen en structurele bijdragen wordt voorgesteld een verhouding vast te stellen van 10% voor 

structurele bijdragen en 90% voor stimuleringsbijdragen van het totale beschikte budget.  

 

 

 2. Kaders en spelregels: 
De aanwezige inwoners vonden de volgende kaders en spelregels belangrijk: 

• Algemeen uitgangspunt: activiteit vind plaats in Hellendoorn en is toegankelijk voor (een 

groep) inwoners; 

● Het initiatief dient geen privé belang; 

● Het initiatief is niet strijdig met de wet en of gemeentelijke regelgeving; 

● Bewoners(groepen) zijn opdrachtgevers; 

● Er is sprake van aantoonbaar draagvlak in wijk en/of buurt; 

● Het initiatief is haalbaar en concreet; 

● Het verzoek tot besteding van het budget moet worden ingediend  op het bijgevoegde 

standaard  aanvraagformulier; 

● Initiatieven dragen bij aan het verbeteren van de leefbaarheid van het dorp en/of wijk op het 

gebied van welzijn, cultuur(historisch), gezondheid; 
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● Betrokkenen leveren een bijdrage in de vorm van zelf meedenken en handen uit de mouwen 

steken; 

● Dorpsbudgetten zijn niet in eerste instantie bestemd voor het in stand houden van 

organisaties. Het is een stimuleringssubsidie (bij voorkeur) voor activiteiten die de 

leefbaarheid bevorderen. Uitzondering zijn die activiteiten die een zekere traditie hebben 

en/of kunnen krijgen alsmede de activiteiten van wijkraden en de dorpsraad zelf;.  

● Het betreft bij voorkeur activiteiten die onderling contact en ontmoeting mogelijk maken en 

stimuleren zijn dat mensen actief betrokken raken; 

● Er is sprake van cofinanciering en/of sponsering, een initiatief/activiteit wordt niet volledig 

gesubsidieerd; 

● De opgenomen kosten van een aanvraag worden beargumenteerd en verklaard. (Er wordt 

dus expliciet gevraag naar een mee te sturen reële begroting.); 

● Het geld wordt niet ingezet als bijdrage voor achteraf ontstane exploitatie tekorten; 

● De te organiseren activiteiten mogen  bestaande activiteiten niet beconcurreren 

● Overleg en samenwerking wordt met dit initiatief gestimuleerd. 

● Daar waar deze spelregels niet voorzien in specifieke omstandigheden is de DorpsRaad 

bevoegd om volgens de doelstelling van het dorpsbudget te besluiten. 

 

 

3. Procedure: 
De volgende procedure wordt voorgesteld: 

● Er wordt een adviescommissie geïnstalleerd. De commissie heeft bij voorkeur een oneven 

aantal leden van minimaal 3 of maximaal 5 personen afkomstig uit Hellendoorn. De leden 

hebben als taak om beargumenteerd advies uit te brengen over de aanvragen die jaarlijks 

binnenkomen. Het betreft niet alleen een advies over het wel of niet verstrekken van het 

gevraagde budget, maar tevens over de hoogte. 

● De adviescommissie streeft naar een jaarlijks aftreedschema voor de adviesleden, d.w.z. elk 

jaar treedt er 1 lid af en treedt er een nieuw lid aan.  

● De DorpsRaad stelt jaarlijks het te beschikken budget vast. Het is mogelijk dat de dorpsraad 

besluit een bedrag in een fonds apart te houden voor grotere manifestaties. Dat budget mag 

nooit meer zijn dan het door de gemeenteraad vastgestelde budget. 

● Een subsidiejaar loopt van 1 jan tot 31 december. 

● De DorpsRaad stelt jaarlijks een overzicht op van verstrekte subsidies en een overzicht van 

het bedrag dat per 1 januari `nog in kas zit` en van het bedrag dat beschikbaar wordt gesteld 

voor aanvragen vanuit de dorpsgemeenschap. 

 

 

3.1. De aanvraag en behandelprocedure. 
Elk jaar wordt vooraf door de DorpsRaad vastgesteld hoeveel budget voor aanvragen beschikbaar is. 
De DorpsRaad kan een bedrag reserveren ter grootte van het door de gemeenteraad vastgestelde 
jaarbudget. De overweging om dat te doen is om voor grotere evenementen extra subsidie te kunnen 
uitkeren.  
 

 2014 2014 2015 e.v. 
1

ste
 ronde 

2015 e.v. 
2

e
 ronde 

Bekendmaking budgetten voor betreffende 
jaar. Eventueel aanpassen voorwaarden en 
prioriteiten. 

Jaar 
vergadering 

Mei 

n.v.t. Dorpsraad 
vergadering 

januari 

n.v.t. 

Mogelijkheid voor aanvragen via een vast Indienen Indienen Indienen  Indienen 
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aanvraagformulier met de criteria (continue) voor 01-06 voor 01-10 voor 01-05 voor 01-10 

Advies commissie adviseert over de 
aanvragen op basis van voorwaarden en 
prioriteiten.  

Commissie 
vergadering 

juni 

Commissie 
vergadering 
november 

Commissie 
vergadering 

juni 

Commissie 
vergadering 
november 

Besluit Dorpsraad over de aanvragen op 
basis van advies en argumentatie 
commissie. 

Dorpsraad 
vergadering 

Juli 

Dorpsraad 
vergadering 
december 

Dorpsraad 
vergadering 

juli 

Dorpsraad 
Vergadering 
december 

Verantwoording aanvragen boven budget 
van  1.000,- euro 

Dorpsraad 
vergadering 
december 

Dorpsraad 
vergadering 
december 

Dorpsraad 
vergadering 

juli 

Dorpsraad 
vergadering 
december 

Vaststellen verantwoorde aanvragen vorig 
jaar en opstellen overzicht. 

Dorpsraad 
vergadering 

jan. 2015 

Dorpsraad 
vergadering 

jan. 2015 

Dorpsraad 
vergadering 

jan. 2016 e.v. 

Dorpsraad 
vergadering 

jan. 2016 e.v. 

 


