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Onderwerp
Concept-uitvoeringsregeling Leefbaarheidsfonds Tynaarlo
Gevraagd besluit
1. Naar voren brengen van opvattingen en wensen ten aanzien van de concept-uitvoeringsregeling
Leefbaarheidsfonds Tynaarlo
2. Het subsidieplafond Leefbaarheidsfonds Tynaarlo voor 2015 vaststellen op € 50.000
Wat willen wij hiermee bereiken?
Met het leefbaarheidsfonds gemeente Tynaarlo wil de gemeente Tynaarlo activiteiten en of projecten
ondersteunen die ten goede komen aan de leefbaarheid. Deze subsidieregeling voorziet in het ondersteunen
van kleinschalige, op de lokale gemeenschap gerichte initiatieven. Deze initiatieven zijn eenmalig van aard en
de looptijd is maximaal één jaar. Structurele activiteiten komen niet voor subsidieverstrekking vanuit het fonds in
aanmerking. De gemeente draagt minimaal € 200 en maximaal € 5.000 bij aan de kosten van een project. In
2015 wordt € 50.000 beschikbaar. Dit bedrag geldt tevens als subsidieplafond. De subsidie kan worden
aangevraagd door inwoners van de gemeente of door bijvoorbeeld een plaatselijke niet-commerciële vereniging
en/of stichting, zoals een wijk- of dorpsvereniging.
Waarom komen we nu met dit voorstel?
De concept-uitvoeringsregeling Leefbaarheidsfonds Tynaarlo is tot stand gekomen naar aanleiding van een
initiatiefvoorstel van de fractie Leefbaar Tynaarlo. In de gemeenteraadsvergadering van 23 september 2014
heeft het college van burgemeester en wethouders deze aanbeveling overgenomen.
Wat ging er aan vooraf
Het college van burgemeester en wethouders heeft samen met fractievoorzitter Kloos van Leefbaar Tynaarlo de
concept-uitvoeringsregeling Leefbaarheidsfonds Tynaarlo opgesteld. Aangezien deze regeling op initiatief van
de gemeenteraad tot stand is gekomen wil het college van burgemeester en wethouders de raadsleden vragen
hun opvattingen en wensen ten aanzien van de spelregels naar voren brengen alvorens de uitvoeringsregeling
Leefbaarheidsfonds Tynaarlo vast te stellen.

Hoe informeren we de inwoners?
Na vaststelling van de Uitvoeringsregeling Leefbaarheidsfonds Gemeente Tynaarlo wordt deze gepubliceerd.
Wanneer gaan we het uitvoeren?
Nadat de gemeenteraadsleden hun opvattingen en wensen hebben geuit ten aanzien van de conceptuitvoeringsregeling stelt het college van burgemeester en wethouders vervolgens – conform de Algemene
subsidieverordening - de door de raad opgezette “spelregels” in de Uitvoeringsregeling vast. Deze regeling
treedt in werking één dag na bekendmaking. Het vaststellen van de Uitvoeringsregeling is een bevoegdheid van
het college.
Op het moment dat er een aanvraag binnenkomt zal de aanvraag ambtelijk getoetst worden aan de spelregels.
De aanvraag wordt samen met de uitkomst van de toetsing tweewekelijks bij het agendaonderwerp ‘Informatie
uit/namens het college’ aan de gemeenteraad voorgelegd. De raad wordt op deze wijze in de gelegenheid
gesteld om per aanvraag zijn opvattingen naar voren te brengen. Verder zal tevens tweewekelijks een overzicht
van de financiële stand van zaken van het Leefbaarheidsfonds Tynaarlo worden weergegeven bij het
agendaonderwerp ‘Begrotingswijzigingen’.
Na behandeling in de raad zal het college de aanvraag verder afhandelen middels het vaststellen van een
subsidiebeschikking waarin de subsidie al dan niet toegekend of geweigerd wordt.
In de tweede helft van 2015 zal de gemeenteraad de regeling evalueren.
Hoe zijn de financiën opgebouwd?
Door de raad is € 50.000 beschikbaar gesteld voor het leefbaarheidsfonds. Dit bedrag is als incidenteel nieuw
beleid opgenomen in de begroting 2015. De dekking hiervan vindt plaats door middel van een onttrekking aan
de Argi.
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