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Onderwerp

Lansingerlands Initiatief

Geachte raad,
Graag informeren wij u via deze brief over het Lansingerlands Initiatief.
Begin vorig jaar zijn we gestart met het Lansingerlands Initiatief 2020. De informatiebijeenkomst
had net plaatsgevonden in februari toen het proces on-hold werd gezet vanwege corona en een
daaraan gekoppelde prioriteitenstelling van de gemeentelijke organisatie. De initiatiefnemers zijn
vervolgens geïnformeerd en hadden begrip voor de beslissing. We hebben destijds toegezegd hen
na de zomer te informeren over het verdere verloop van het Lansingerlands Initiatief.
Editie 2020 stopzetten
We hebben het jaar 2020 helaas moeten afsluiten in een lockdown. En omdat we ook nu nog steeds
met corona te maken hebben stellen we voor om deze editie van het Lansingerlands Initiatief 2020
definitief stop te zetten. De reden hiervoor is het ontbreken van voldoende tijd en menskracht om
dit proces en de daarbij behorende werkwijze tot een goed einde te brengen. Wij informeren de
betrokken initiatiefnemers hierover.
Pilot voor 2021 - maatwerkvariant
Het Lansingerlands Initiatief is een aantal jaar geleden ontstaan uit een raadsinitiatief. Een
werkgroep met zowel raadsleden als ambtenaren heeft het huidige proces ervan vormgegeven.
De uitvoering ervan lag bij de ambtelijke organisatie. In de vastgestelde Begroting 2021-2024 is het
budget voor het Lansingerlands Initiatief naar beneden bijgesteld met structureel € 45.000. Dit
betekent dat we voor 2021 een (lager) budget beschikbaar hebben van circa € 15.000. Daarom
stellen we uw raad voor om in 2021, als pilot, over te gaan naar een maatwerkvariant voor
bewonersinitiatieven. Hiermee willen we het indienen van bewonersinitiatieven mogelijk houden,
maar stappen we af van het uitgebreide proces voor het Lansingerlands Initiatief.
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Initiatieven beleggen binnen gemeentelijke organisatie
In tegenstelling tot voorgaande edities, kunnen inwoners in 2021 het hele jaar door initiatieven
indienen. Initiatiefnemers geven een toelichting op hun plan door een intakeformulier via de
gemeentelijke website in te vullen. De initiatieven beleggen we, afhankelijk van de inhoud, bij
bestaande subsidieregelingen dan wel passende beleidskaders. Betrokken ambtenaren beoordelen
de meerwaarde en haalbaarheid van een initiatief en bekijken ook of er budget beschikbaar is om
een nader te bepalen aanmoedigingsbedrag toe te kennen. Voor cultuur- en sportparticipatie zou
dat bijvoorbeeld via de subsidiemogelijkheid Levendig Lansingerland kunnen lopen. Bij vorige
edities van het Lansingerland Initiatief is ook al gebleken dat in sommige gevallen initiatieven
sneller gerealiseerd hadden kunnen worden via onze reguliere budgetten of regelingen van
samenwerkingspartners, buiten het Lansingerlands Initiatief om.
Overige initiatieven
Kunnen we een initiatief niet beleggen zoals hierboven omschreven? In dat geval kijken wij als
college naar de meerwaarde van het initiatief. Dan kan een aanmoedigingsbedrag toegekend
worden vanuit het overgebleven budget van € 15.000 van het Lansingerlands Initiatief.
Kan het plan niet belegd worden bij de gemeente? Dan verwijzen we initiatiefnemers waar
mogelijk naar andere subsidiemogelijkheden. Bijvoorbeeld van de Provincie of van het Rijk.
Beeldvormende avond
Begin 2021 organiseren wij een beeldvormende avond/expertsessie over Burgerparticipatie. Het
doel van deze avond is om te informeren, te inspireren en te komen tot gezamenlijke uitgangspunten/kaders voor een visie op burgerparticipatie door de gemeente Lansingerland voor 2021 en
verder. Tijdens deze avond komt ook het Lansingerlands Initiatief aan bod. We zullen gezamenlijk
kijken naar mogelijkheden voor bewonersinitiatieven in de gemeente.
U ontvangt in januari nadere informatie over deze beeldvormende avond.

Met een vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Lansingerland

Lucas Vokurka
Secretaris

drs. Pieter van de Stadt
Burgemeester
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