Stand van zaken
Leefbaarheidsfonds Tynaarlo 2015
per 31 december 2015

Overzicht ten behoeve van gemeenteraad:
Toelichting Leefbaarheidsfonds Tynaarlo:
Op initiatief van de gemeenteraad is met ingang van 2015 voor een periode van drie jaar een
leefbaarheidsfonds ingesteld. Het subsidieplafond voor 2015 bedraagt € 50.000.
Deze subsidieregeling voorziet in het ondersteunen van kleinschalige, op de lokale gemeenschap
gerichte initiatieven of voorzieningen. De 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. De subsidie
kan worden aangevraagd door inwoners van de gemeente of door bijvoorbeeld een plaatselijke nietcommerciële vereniging en/of stichting, zoals een wijk- of dorpsvereniging.
Aanvragen:
Het uitvoeren van de vastgestelde uitvoeringsregeling Leefbaarheidsfonds Tynaarlo is een bevoegdheid
van het college van Burgemeester en Wethouders (B&W). De gemeenteraad wordt 1 x per kwartaal
(informatie uit het college) geïnformeerd over de stand van zaken.

Stand van zaken leefbaarheidsfonds
Datum
Betreft aanvraag

31-032015

Startbedrag
Leefbaarheidsfonds
Buurtbewoners
Groenkamp te Zuidlarenbetreft aanleg
parkeerplaatsen

Gevraagd
bijdrage

Toetsing
spelregels

Motivatie

Stand
budget
(in
euro)
50.000

€ 3080.-

Advies
afwijzen
Aanvraag
(raad 9 juni)

Geen
leefbaarheidsdoel (art
4) + Betreft
gemeentelijk
parkeerbeleid (art 7.3)
Betreft reguliere
activiteiten + regeling
maatschappelijke
initiatieven (art 7.1 en
7.3)
Komt ten goede aan
sociale samenhang- in
stand houden
voorziening (art 4)

-

31-032015

Stichting activiteiten
Schuilingsoord – bijdrage
lustrum viering

€ 4.000,-

Advies
afwijzen
aanvraag
(raad 9 juni)

31-032015

Vrijwilligers
dierenboerderij Zuidlarenmateriaal afrastering
bescherming bomen
Stand van zaken
Leefbaarheidsfonds d.d.
26 mei 2015
Museum de Buitenplaats

€ 590,-

Advies
toekennen
aanvraag
(raad 9 juni)

18-5-

-

590,-

49.410

€ 4.450,-

Besluitvorming:
17 maart 2015, behandeling uitvoeringsregeling in de gemeenteraad
31 maart 2015, vaststellen uitvoeringsregeling college van B&W

Advies

Betreft aanvraag van

Stand van zaken
Leefbaarheidsfonds Tynaarlo 2015
per 31 december 2015

Datum

Betreft aanvraag

2015

+ 10 omwonenden

Gevraagd
bijdrage

Toetsing
spelregels

Motivatie

afwijzen
aanvraag

professionele instelling
waar gemeente een
subsidierelatie mee
onderhoudt (art 5.c)

Stand van zaken
Leefbaarheidsfonds d.d.
30 juni 2015
Turngroep Noord

€ 4.000

Afwijzen

18-62015

Buurtvereniging Dingspil

€ 3.514,-

Toewijzen

17-82015

Buurtbewoners Hemsinge
Zuidlaren

€ 500,-

Afwijzen

1-102015

Stand van zaken
leefbaarheidsfonds 8
september 2015
Omwonenden speelveld
Hanebalken, Zuidlaren

23-62015

27-102015

Voetbalclub Yde

Stand
budget
(in
euro)

49.410

Betreft aanvraag van
professionele instelling
waar gemeente een
subsidierelatie mee
onderhoudt (art 5.c)
Vervangen bankjes op
openbaar volkstuintjesterrein
Gemeente subsidieert
alleen activiteiten die
voor iedere inwoner in
Tynaarlo toegankelijk
zijn, Art 8.1 ASV
Kosten voor
voedingswaren komen
niet voor subsidie in
aanmerking
Art 9.3
uitvoeringsregeling
Leefbaarheidsfonds
Tynaarlo

-

45.896

-

45.896

€ 5.000

Toewijzen

€ 1.900

Afwijzen

Besluitvorming:
17 maart 2015, behandeling uitvoeringsregeling in de gemeenteraad
31 maart 2015, vaststellen uitvoeringsregeling college van B&W

Upgrade speelveld /
veiliger speelplek dmv
aanpassing kunstwerk
Betreft aanvraag voor
aanschaf bankjes en
picknicktafels
- Voldoet niet aan
doelstelling fonds
- Bestaande

40.896

Stand van zaken
Leefbaarheidsfonds Tynaarlo 2015
per 31 december 2015

Datum

Betreft aanvraag

Gevraagd
bijdrage

Toetsing
spelregels

26-112015

Stichting ’t Brughoes

€ 500

Toewijzen

14-12-15

IJsclub Zeijen

€ 1.840,14

Afwijzen

Resteert in 2015

Besluitvorming:
17 maart 2015, behandeling uitvoeringsregeling in de gemeenteraad
31 maart 2015, vaststellen uitvoeringsregeling college van B&W

Motivatie

subsidierelatie
Betreft aanvraag voor
een zitje in de winkel
als plek om elkaar te
ontmoeten.
Betreft aanvraag voor
twee bosmaaiers tbv
beheer IJsbaan
- Voldoet niet aan
doelstelling

Stand
budget
(in
euro)
40.396

40.396

