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Aanleiding voor deze toelichting 

• Veel onduidelijkheid over verschillende budgetten 

• Onbekendheid met (voor elk budget verschillende) procedures 

• Veranderingen in 2021 
 



Budgetten 
 
 

 
 

Bewonersbudget Parkeerfonds Burgerkracht 

Omvang € 38.000 per jaar  
(2022) 

ca. € 275.000 per jaar ? 

Doelen/ 
besteding 
aan: 

Bewonersinitiatieven en –
media (eenmalig én 

structureel) 

Parkeer- en 
verkeeroplossingen, 
vergroening, fysieke 

leefomgeving 

Burgerinitiatieven vooral 
gericht op sociaal contact 

Aanvraag 
en 
beslissing 

Aanvraag  bij Spijkerbrigade   
advies Spijkerbrigade/TLO  

  
akkoord Wijkoverleg 

 
akkoord TLO 

Aanvraag bij Spijkerbrigade 
  

advies Werkgroep Verkeer  
 

beslissing Wijkoverleg 

Aanvraag bij gemeente 
  

toekenning of afwijzing 

Betaling/ 
boek-
houding 

1. Voorschot met achteraf 
verantwoording 

2. Facturen/ declaratie 
achteraf bij gemeente 

 

Facturen worden door 
gemeente betaald en geboekt 

Subsidie als voorschot 
direct aan aanvrager 



Bewonersbudget - structureel 

1. Budget voor structurele bewonersinitiatieven langjarig 
garanderen 

• Wijkkrant 

• Website  

 

2. De actieve stabiele bewonersgroepen kunnen jaarlijks vooraf 
een klein budget ontvangen voor hun onkosten, zoals: 

• Planten en gereedschap 

• Drukwerk (flyers) 

• Bankkosten, Kamer van Koophandel e.d. 

• Jaarlijkse werkgroep-borrel of een incidenteel bloemetje 
 

3. Voorschot vooraf, verantwoording achteraf.  
Indien niet opgemaakt: doorschuiven naar volgend jaar. 



Bewonersbudget - eenmalig 

1. Budget voor sociaal-culturele evenementen en andere 
initiatieven ad hoc aanvragen via Spijkerbrigade bij 
Wijkoverleg 
 

Per initiatief een budgetaanvraag 
– Bespreken tussen Spijkerbrigade en Team Leefomgeving  a.d.h.v. beoordelingscriteria 

– Plan beter maken e/o andere financiering regelen 

– Met advies voorleggen aan Wijkoverleg 
 

2. Voorschot vooraf op basis van begroting, verantwoording 
achteraf. Indien niet helemaal opgemaakt: restant vervalt 
aan Stichting Bewoners Spijkerkwartier. 



Criteria bewonersinitiatieven  

Een budgetaanvraag voor een bewonersinitiatief wordt besproken 
en beoordeeld aan de hand van de volgende criteria: 
 
• Is het een initiatief van wijkbewoners? 

• Is het typisch Spijkerkwartier? 

• Wat voegt het initiatief toe aan de sociale binding en/of de leefbaarheid in de wijk? 

• Past in het in onze visie op de wijk (zie bijv. Visie Openbare Ruimte en Parkeerplan)  
en/of bij de in Spijkerpeil bepaalde speerpunten? 

• Aan welk deel van de bewoners komt het ten goede?* 

• Wat is de bijdrage van vrijwilligers aan activiteit /product?  

• Komt (een deel van) het budget bij een wijkbewoner/-ondernemer terecht en is dat redelijk?** 

 



Criteria bewonersinitiatieven  

*) Aan welk deel van bewoners komt het ten goede? 
 Initiatieven t.b.v. sociaal zwakkere buurtbewoners hebben streepje voor. 

 

**) Betaling wijkbewoner of –ondernemer? 
 Initiatiefnemer (ook geen lid initiatief-nemende werkgroep) mag niet betaald worden 

vanuit bewonersbudget voor initiatief. 

 Indien een product/dienst van de gewenste kwaliteit niet op vrijwillige basis verkregen kan 
worden, mag budget wel gebruikt worden om deze in te kopen bij een wijkondernemer/-
bewoner, mits de vergoeding redelijk is. 

 

 



Betaling wijkbewoners 

• Bij de bewonersinitiatieven gehonoreerd door het Wijkoverleg gaan we er vanuit dat de 
initiatiefnemers de werkzaamheden in het kader van dit initiatief uitvoeren als vrijwilliger in 
de wijk.  Met andere woorden: het bewonersbudget is niet bestemd voor het dekken van 
personele lasten van de initiatiefnemers.  
 

• Echter: als in het kader van de uitvoer van de activiteiten aanvullende professionele 
werkzaamheden nodig zijn en daarvoor professionele diensten ingehuurd moeten worden is 
dat toegestaan. Deze aanvullende professionele diensten mogen ook door wijkbewoners die 
deze professie uitoefenen uitgevoerd worden, mits het hierbij gaat om redelijke 
marktconforme vergoedingen.  

 

• Bij bewonersinitiatieven met naast een bijdrage uit het bewonersbudget ook 
externe middelen (subsidies, private fondsen, bijdragen van deelnemers e.d.), mogen 
wijkbewoners wel betaald worden uit die externe middelen voor hun professionele diensten 
in het project, mits het hierbij gaat om redelijke en marktconforme vergoedingen.    
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