Stand van zaken Leefbaarheidsfonds Tynaarlo 2016
21 juni 2016

Informatie uit het college: B&W vergadering 21 juni 2016
Toelichting Leefbaarheidsfonds Tynaarlo:
Op initiatief van de gemeenteraad is het leefbaarheidsfonds Tynaarlo ingesteld voor 2015/2016/2017.
2015:
2016:

Subsidieplafond € 50.000, besteed: € 9.604
Subsidieplafond € 40.396, besteed tot 15 juni: € : 2.591,53

Doel:

Inwoners stimuleren om met elkaar aan de slag te gaan om leefbaarheid/participatie te
vergroten.

Regeling:

Deze subsidieregeling voorziet in het ondersteunen van kleinschalige, op de lokale
gemeenschap gerichte initiatieven of voorzieningen van groepen inwoners. 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 niet-commerciële vereniging en/of stichting, zoals een wijkof 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
Gevraagd bijdrage

14-032016

20-032016

Startbedrag
Leefbaarheidsfonds
Dorpsbelangen
Taarlo vraagt een
bijdrage voor het
community-art
project dat
onderdeel uitmaakt
van het kunstproject
Into Nature
Dorpsbelangen
Tynaarlo vraagt een

Toetsing
spelregels

Motivatie

Stand
budget
(in euro)
40.396

€ 4.000
(nb € 2.000 uit
Leefbaarheidsfonds
+ € 2.000 provincie
dorpsinitiatieven
regeling)

Ja

Het is een communityart project op initiatief
van dorpsbewoners.

38.396

€ 231,53 –
toegewezen wordt

Ja

Het resultaat van dit
dorpsinitiatief is een

38.179,47

Besluitvorming:
17 maart 2015, behandeling uitvoeringsregeling in de gemeenteraad
31 maart 2015, vaststellen uitvoeringsregeling college van B&W
8 maart 2016, evaluatie door gemeenteraad
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Datum

Betreft aanvraag

Gevraagd bijdrage

bijdrage voor het
realiseren van een
pluktuin
Lichtbond Noord

€ 216,53 omdat
werkuren niet
vergoed worden
Aanvraag voor
financiële bijdrage
open dag

23-032016

Sporthalcommissie
De Kamp vraagt
een bijdrage voor
een rolsteiger

€ 1554,-

24-032016

Stichting Activiteiten
Yde de Punt vraagt
een bijdrage voor de
organisatie van
grasbaanraces

€ 1120,-

Nee

6-42016

St. Feestcie Zeijen

€ 550

Nee

2-52016

Plaats de Wereld
Vries

€ 750,(€ 375,- uit
dorpsinitiatieven
Provincie Drenthe
en € 375,- uit
leefbaarheidsfonds

Ja

21-032016

Besluitvorming:
17 maart 2015, behandeling uitvoeringsregeling in de gemeenteraad
31 maart 2015, vaststellen uitvoeringsregeling college van B&W
8 maart 2016, evaluatie door gemeenteraad

Toetsing
spelregels

Motivatie

Stand
budget
(in euro)

openbare pluktuin

Nee

Past onvoldoende bij
doelstelling fonds:
inwoners gaan met
elkaar aan de slag om
leefbaarheid/participatie
te vergroten, er is een
andere regeling:
Uitvoeringsregeling
Maatschappelijke
activiteiten.
Past niet bij het doel
van het fonds dat
inwoners met elkaar
aan de slag gaan om
leefbaarheid/participatie
te vergroten.
Is structurele activiteit
Er is een andere
regeling:
Uitvoeringsregeling
maatschappelijke
activiteiten
Activiteit wordt op
andere wijze door
gemeente mede
gefinancierd. De kleine
kernen krijgen een
Activiteitenbudget
Kleine Kernen
Gezamenlijk maken
textielkleed
Veelkleurige Mantel
met inwoners, kerk,
kinderen Visio, etc.
Vernieuwend initiatief,
verbindt verschillende
doelgroepen

37.804,47
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Datum

Betreft aanvraag

Gevraagd bijdrage

Toetsing
spelregels

Motivatie

19-52016

Harmonie Vries

€ 1.500

Nee

Is reguliere activiteit
Er is een andere
subsidieregeling:
Uitvoeringsregeling
kunst en cultuur

Stand van zaken
15-6-2016

Stand
budget
(in euro)

37.804,47

NB:
Tegoed 2015: € 3.514
Buurtvereniging Dingspil heeft in 2015 een bijdrage gevraagd van € 3.514 voor het plaatsen van twee
bankjes op het openbare volkstuintjesterrein aan de Dingspil in Vries. Ze hebben besloten deze bankjes
niet te gaan plaatsen, het geld wordt teruggestort.

Besluitvorming:
17 maart 2015, behandeling uitvoeringsregeling in de gemeenteraad
31 maart 2015, vaststellen uitvoeringsregeling college van B&W
8 maart 2016, evaluatie door gemeenteraad

