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Bij de begrotingsbesprekingop2 en 7 november2OTT heeft uw raad amendement E aangenomen,
waarmee u voor 2018 €50.000,- heeft vrijgemaakt voor veelbelovende burgerinitiatieven die
bijdragen aan de doelen uit het beleidsplan voor het sociaal domein 'Met elkaar, voor elkaar'.
Op ó maart 2018 heeft het college in dat kader de 'Subsidieregeling Experimenteerruimte
Burgerinitiatieven Sociaal Domein 2018' vastgesteld (zie bíjlage 2).

Uitgangspunt van het beleidsplan voor het sociaal domein is dat de samenleving aan zet is als het
gaat om met elkaar voor elkaar te zorgen. De subsidieregeling experimenteerruimte
burgerinitiatieven sluit aan op dit uitgangspunt. Het doel van de subsidieregeling
experimenteerruimte voor burgerinitiatieven is geweest om veelbelovende, ínnovatieve
burgerinitiatieven financieel te ondersteunen en daarmee ook een impuls te geven aan het behalen
van de doelen uít het sociaal domeinplan.
Hierbij sturen wij u de evaluatie van de regeling toe (zie bijlage 1), met daarin een aantal conclusies
en aanbevelingen.
De conclusies uit het evaluatierapport
Voor deze evaluatie is gesproken met de vijf aanvragers uit de eerste ronde, de leden uit de
adviescommissie, de betrokken beleids- en communícatiemedewerkers, en de verantwoordelijk
bestuurder. De belangrijkste conclusie is dat we erin geslaagd zijn om burgerinitiatieven te
ondersteunen, maar dat de vorm van een subsidieregeling niet de meest geschikte vorm is.
Hieronder volgen puntsgewijs de conclusies uit het evaluatierapport:
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De initiatieven voelen zich door de subsidieregeling gesteund;
Het aantal initiatieven was beperkt maar realístisch gezien de inperking in vier specifíeke
thema's en eisen aan innovatie;
De samenwerking met Fonds 1818 (lnspiratiecafé 'Verrijk je buurt') is goed verlopen en de
communicatie heeft elkaar versterkt;
De subsidieregeling was specifiek waardoor de burgerinitiatieven gestuurd werden in de
richting van ons beleid;
Een subsidieregelingwerpt een bureaucratische drempel op die niet wenselijk is voor
burgerinitiatieven (moet voldoen aan de voorwaarden van de ASV);
Het werken met een externe adviescommissie en met een scorelijst is als positief ervaren,
maar heeft in verhouding tot het aantal en soort initíatíeven, veel ambtelijke tijd gevraagd;
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7.

Door het ontbreken van een integrale visie op burgerinitiatieven is er onduídelijkheid over
de aard van een bu rgerinitiatief (en wat een gemeente wel of niet zou moeten
ondersteunen), en is er veel ambtelijke tijd gaan zitten in de afstemming tussen afdelingen;

8.

Deze subsídieregeling is niet de beste vorm om burgerinitiatieven te stimuleren en te
ondersteunen.

Uit de evaluatie blijkt ook dat burgerinitiatieven op een betere manier gefacilíteerd kunnen worden.
Daarom kunnen wij ons voorstellen dat wij:
gaan investeren in het ontwikkelen van een breed gedragen integrale visie op
bu

rgerinitiatieven;

het Loket Burgerinitiatieven, zoals opgenomen in het collegewerkprogramma, zo inrichten
dat deze:
a) voldoende mogelíjkheden krijgt om flexibel in te kunnen spelen op de verschillende
ondersteuningsbehoeften van in itíatiefnemers;
b) alle domeinen en beleidsterreinen met elkaar verbindt;
de mogelijkheden onderzoeken om een scoreformulier ook bij de beoordeling van andere
subsidies te gebruiken om meer te kunnen sturen op outcome;
onderzoeken of een externe adviescommissie meerwaarde kan hebben voor het Loket

Burgerinitiatieven;
het resterende bedrag van € 4.0ó0,- besteden aan de opstart van het Loket
Burgerinitiatíeven en de visie die hieraan ten grondslag ligt.

Wij zijn benieuwd naar uw oordeel ten aanzien van de bevindingen uit het evaluatierapport.
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