
  
 
 
    Stand van zaken Leefbaarheidsfonds Tynaarlo  

2017  
  

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

Informatie uit het college:  
 
Portefeuillehouder    : N. Hofstra   
Team: Ruimte en Ontwikkeling          
Adviseur        : R.J. Puite  Toestelnummer [Nr.]  840 
 
Besproken in PHO van N. Hofstra Dd: 24-7-2017 
B&W vergadering van d.d. 1-8-2017 

 Besluit: 

Ter inzage voor de raad d.d. 12-9-2017 
 Besluit: 

 
 
Toelichting Leefbaarheidsfonds Tynaarlo:  
Op initiatief van de gemeenteraad is het leefbaarheidsfonds Tynaarlo ingesteld voor 2015/2016/2017.  
 
2015:   Subsidieplafond € 50.000, besteed: € 9.604 
2016:   Subsidieplafond € 40.396, besteed:  € 8.891,53 
2017:  Subsidieplafond: € 31.504,47 
 
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 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.  
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Stand van zaken leefbaarheidsfonds 2017 
 
Datum  Betreft aanvraag Gevraagde bijdrage Toetsing 

spelregels 
 

Motivatie Stand 
budget (in 
euro) 

 Startbedrag 
Leefbaarheidsfonds  

   31.504,47 

17-1-
2017 

IVN, diverse 
activiteiten voor 
inwoners; 
lenteactiviteit,  
educatieve 
slootjesmiddag 
jeugd/ouderen, 
aanleg kruidentuin bij 
vlinderkampje 

Gevraagd:€ 4930,- 
toegewezen: 
€ 2.685 (op basis 
van cofinanciering 
met Vitaal Platteland 
en Kunst en Cultuur 
Bijdrage 
Leefbaarheidsfonds: 
€ 1.935 

Ja Betreffen niet 
reguliere 
activiteiten van IVN 
voor en door  
inwonersgroepen + 
aanleg 
voorziening. 

29.569,47 

3-2-17 Inwoners de Groeve 
voor een gezamenlijk 
(dames)uitje 

Gevraagd: € 994,- Nee De kleine kernen 
ontvangen een 
activiteitenbudget 
waaruit activiteiten 
voor inwoners 
kunnen worden 
georganiseerd. 

- 

7-2-17 Bevrijdingsfestival 
Amherst 

Gevraagde bijdrage: 
€ 3.565  
Begroting is  
€ 11.665 
Toegewezen: 3565 
op basis van 
cofinanciering Kunst 
en Cultuur en 
Dorpsinitiatieven 
Provincie Drenthe.  
Leefbaarheidsfonds: 
€ 1.032,50 

Ja Inwoners uit 
Zuidlaren 
organiseren een 
meerdaags 
evenement ter 
viering- en 
herdenking van 
bevrijding 

28.536,97 

13-4-17 Buurtverenging 
Vogelbuurt 
Paterswolde 

Gevraagde bijdrage: 
€ 450,- voor 
organiseren 
openingsfeest 

Nee Opening komt 
voort uit een 
gezamenlijk project 
herinrichten 
speeltuin. 
Gemeente heeft 
bijdrage geleverd 
in de vorm van 

- 
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Datum  Betreft aanvraag Gevraagde bijdrage Toetsing 
spelregels 
 

Motivatie Stand 
budget (in 
euro) 

speeltoestellen. 
Opening eigen 
rekening was de 
gemaakte 
afspraak.  

25-4-
2017 

Dorpsbelangen De 
Groeve 

€ 1710,- voor 
entreeborden met 
activiteiten 

Ja Initiatief draagt bij 
aan de bekendheid 
van sociale 
activiteiten in het 
dorpsleven 

26.826,97 

26-4-
2017 

Beheerscie Klein 
Kruierij De Groeve 

€ 200 voor het 
organiseren van 
koffiemorgens 

Nee Er is een andere 
regeling waaruit 
deze aanvraag 
vergoed wordt, 
transformatieplan 
team Mens en 
Maatschappij 

- 

2-5-
2017 

De Holtenhoek in 
Vries 

€ 5.000 voor het 
omvormen van een 
plein tot een 
openbaar 
toegankelijke 
speelplek voor de 
kinderen van de 
Holtenhoek en de 
wijk.  

Ja Draagt bij aan de 
leefbaarheid omdat 
het plein openbaar 
toegankelijk is en 
naast een 
schoolplein ook 
een belangrijke 
ontmoetings- en 
speelplek voor 
andere kinderen. 

21.826,97 

28-6-
2017 

Stichting SamLev € 750,- voor het 
organiseren van een 
kennismakingsavond 
tussen 
statushouders en 
inwoners 

Ja Draagt bij aan 
elkaar kennen en 
begrip voor elkaar, 
verbindt inwoners 

21.0176,97 

 Stand van zaken 
budget 1-7-2017 

   21.076,97 
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Stand van zaken 2016: 
Datum  Betreft aanvraag Gevraagde 

bijdrage 
Ja/nee 
 

Motivatie Status 

 Startbedrag 
Leefbaarheidsfonds  

   31.504,47 

14-03-
2016 

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

€ 4.000  
(nb € 2.000 uit 
Leefbaarheidsfo
nds + € 2.000 
provincie 
dorpsinitiatieven 
regeling) 

Ja Het is een community-
art project op initiatief 
van dorpsbewoners.  

Afgerond 
kunstwerk 
gereed, 
onderdeel van 
Into Nature (2/7 
-18/9) 

20-03-
2016 

Dorpsbelangen 
Tynaarlo vraagt een 
bijdrage voor het 
realiseren van een 
pluktuin 

€ 231,53 – 
toegewezen 
wordt € 216,53 
omdat werkuren 
niet vergoed 
worden 

Ja Het resultaat van dit 
dorpsinitiatief is een 
openbare pluktuin 
 

Afgerond. 
Resultaat was 
voor aanvragers 
niet naar wens, 
wordt in 2017 
opnieuw 
geprobeerd. 

21-03-
2016 

Lichtbond Noord Aanvraag voor 
financiële 
bijdrage open 
dag 

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.   

 

23-03-
2016 

Sporthalcommissie 
De Kamp vraagt 
een bijdrage voor 
een rolsteiger 

€ 1554,-  Past niet bij het doel van 
het fonds dat inwoners 
met elkaar aan de slag 
gaan om 
leefbaarheid/participatie 
te vergroten.  

 

24-03-
2016 

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

€ 1120,- Nee Is structurele activiteit 
Er is een andere 
regeling: 
Uitvoeringsregeling 
maatschappelijke 
activiteiten 

 

6-4- St. Feestcie Zeijen € 550 Nee Activiteit wordt op  



  
 
 
    Stand van zaken Leefbaarheidsfonds Tynaarlo  

2017  
  

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

Datum  Betreft aanvraag Gevraagde 
bijdrage 

Ja/nee 
 

Motivatie Status 

2016 andere wijze door 
gemeente mede 
gefinancierd. De kleine 
kernen krijgen een 
Activiteitenbudget Kleine 
Kernen 

2-5-
2016 

Plaats de Wereld 
Vries 

€ 750,-  
(€ 375,- uit 
dorpsinitiatieven 
Provincie 
Drenthe en € 
375,- uit 
leefbaarheidsfon
ds 

Ja Gezamenlijk maken 
textielkleed Veelkleurige 
Mantel met inwoners, 
kerk, kinderen Visio, etc. 
Vernieuwend initiatief, 
verbindt verschillende 
doelgroepen 
 

Activiteit is 
afgerond.  

19-5-
2016 

Harmonie Vries € 1.500 Nee Is reguliere activiteit 
Er is een andere 
subsidieregeling: 
Uitvoeringsregeling 
kunst en cultuur. 
Activiteit gaat dit jaar 
niet door.  

 

4-8-
2016 

Mw. Koops- van 
Kampen namens 
inwoners Eelde 

€ 1.300 Ja Dorpsinwoners zorgen 
door eigen gezamenlijk 
initiatief voor grootste 
deel financiering voor 
het terugplaatsen Steen 
‘Eeuwig in de tijd’ uit 
project Dorp Vol 
Verhalen. Symboliek 
Verbondenheid 
Gereed 

Activiteit is 
afgerond 

25-7-
2016 

Jeu de 
Boulesvereniging 
De Smieters 

€ 5.000 Ja Inwoners initiëren, 
beheren en 
onderhouden jeu de 
boulesbanen 
Gestart met activiteit 

Activiteit is 
afgerond 

27-7-
2016 

SKOT € 3.500 Nee Afwijzing voor 
Leefbaarheidsfonds, 
wordt gesubsidieerd uit 
Tynaarlo Verbindt 

- 

 Stand van zaken     31.504,47 
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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.  
 
Stand van zaken van toegekende aanvragen uit 2015: 
 
Datum Aanvraag Bijdrage Motivatie Gerealiseerd? 
31-03-2015 
 

Vrijwilligers 
dierenboerderij in 
Zuidlaren voor 
materiaal 
afrastering 
bescherming 
bomen 
 

€ 590 Komt ten goede 
aan 
sociale 
samenhang- in 
stand houden 
voorziening (art 4) 
 

Ja, verantwoording is gedaan.  
Publicatie geweest op 
gemeentepagina. 

18-6-2015 
 
 

Buurtvereniging 
Dingspil 

€ 3.514,- Toewijzen 
Vervangen 
bankjes op 
openbaar 
volkstuintjesterrein 

Nee, de buurtvereniging heeft 
besloten deze bankjes niet te 
gaan plaatsen, het geld wordt 
teruggestort. 
Reden:  
Aanvraag was voor twee 
bankjes bij de moestuin. 
Daarvoor was toestemming van 
gemeentewerken (eigenaar 
grond).  
Bij nader inzien wilde de 
aanvrager één bankje plaatsen 
op een andere locatie, maar 
hiervoor werd geen 
toestemming gegeven door 
gemeentewerken (niet passend 
in beleid).  
Het andere bankje was 
bestemd voor in de moestuin. 
Hiervan ze nu af omdat de 
toegang tot de moestuin niet 
voldoende naar wens wordt 
beheerd. Deze toegang is 
gedeeltelijk Woonborg en 
gedeeltelijk gemeentegrond. 

1-10-2015 Omwonenden € 5.000 Upgrade Is klaar, verantwoording volgt. 
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Datum Aanvraag Bijdrage Motivatie Gerealiseerd? 
speeltuin 
Hanebalken, 
Zuidlaren 

speelveld / 
veiliger speelplek 
dmv 
aanpassing 
kunstwerk 

Publicatie op gemeentepagina 
in juli/augustus. 

26-11-2015 Stichting ’t 
Brughoes 

€ 500 Betreft aanvraag 
voor 
een zitje in de 
winkel 
als plek om elkaar 
te 
ontmoeten. 

Is klaar en verantwoord.  
Publicatie geweest op 
gemeentepagina. 

 


