
 

 

20 november 2019 
 

Aandachtpunten voor het wijkteam binnenstad de Hoven 
bij aanvragen van werkgroepen 
Het toenmalige wijkteam  heeft dit document in 2015 opgesteld. Het huidige wijkteam kan zich vinden in de 
aandachtspunten en heeft deze bevestigd op 20 november 2019.  

 
Enkele uitgangspunten 
Bij de toekenning van wijkbudget gaat vooral om het ondersteunen van 
bewonersinitiatieven om deze tot uitvoer te kunnen brengen. Hiervoor hebben we 
vooral een dosis gezond verstand en een goed onderbuik gevoel ter beschikking. 
Daarnaast kunnen we een aantal uitgangspunten hanteren: 
 

 Het resultaat van de werkgroep levert een bijdrage aan de sociale samenhang 
en leefbaarheid in de buurt/wijk 

 De werkgroep heeft voor dit idee of resultaat een breed draagvlak van 
betrokkenen in de buurt/wijk 

 De financiële aanvraag van de werkgroep uit het wijkbudget staat in 
verhouding tot het gestelde doel en resultaat. 

 
Enkele wijkbudget geheugensteunvragen om gemakkelijker een juiste keuze te 
kunnen maken 
Iets over de subsidie zelf: 

 Betreft het een niet structurele subsidie (tenzij eventueel voor een langere 
termijn algemene voorziening)? 

 Heeft het een aanjaagfunctie of werkt het als breekijzer? 
 
Iets over de financiële omstandigheden van het project: 

 Is er geen reguliergeld beschikbaar (of maar beperkt)? 

 Worden er indien mogelijk ook andere financiële bronnen ingezet? 

 Er worden geen arbeidskosten van initiatiefnemers of buurtgenoten 
opgenomen. 

 
Iets over de (inzet van) aanvragers van de subsidie: 

 Komt de aanvraag van bewoners (en niet van een functionaris)? 

 Komt de aanvraag voort uit het wegvallen van andere subsidies? 

 Zijn er meerdere bewoners actief rond het initiatief? 

 Is er een bijdrage van bewoners in zelfwerkzaamheid? 

 Is er een tegenprestatie als de bewoners niet mee (kunnen) werken aan 
zelfwerkzaamheid? 

 Is er helderheid over de financiële achtergrond van aanvrager ( bv in geval 
van vereniging)? 

 Is het een gemotiveerde groep? 

 Is er vervolg geregeld om het (indien wenselijk) structureel voort te zetten 
 
Iets over het effect van het project: 

 Zit er zelfwerkzaamheid in het project om kosten te drukken, saamhorigheid te 
vergroten en eigenaarschap te vergroten? 



 

 

 Veroorzaakt het een positief effect  op de buurt/ wijk, of het is belangrijk voor 
de buurt/ wijk? 

 Heeft het meerwaarde voor de wijk, verbetert de kwaliteit van de wijk? 

 Heeft het plan breed draagvlak bij bewoners? Zijn/ voelen bewoners zich 
betrokken bij het plan? 

 Is het is vernieuwend/ creatief?  

 Heeft het een aanjaagfunctie voor mogelijke latere initiatieven? 

 Bevordert het samenwerking tussen bewoners/ gebruikers/ instellingen? 

 Is het openbaar toegankelijk? 

 Is het beheer en onderhoud voor de langere termijn geregeld? 

 Het kan zowel gaan om fysieke zaken als ook algemene voorzieningen voor 
langere termijn. 

 
Enkele specifieke vragen bij  jongeren aanvragen: 

 Wat streven de jongeren precies na? 

 Is het idee/ de aanpak reëel? 

 Wie voert het idee uit? 

 Is er begeleiding bij betrokken (volwassenen/ beroepskrachten)? 

 Wat is het eindresultaat? 

 Kan het eindresultaat gepresenteerd worden aan familie/ vrienden/ wijkteam/ 
buurt? 

 Is het breed toegankelijk voor de betreffende doelgroep jongeren 
 
Met betrekking tot de besluitvorming is het  wijkteam zich ervan bewust dat niet altijd 
iedereen op één lijn zit en het eens is met een voorstel. Een meerderheid moet 
achter een besluit staan. 
 
 


