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Behandeling in commissie
Niet van toepassing
Kennisnemen van:
Leefbaarheidsinitiatieven / initiatieven Nieuwe Ideeën Fonds
Aanleiding
Bij de technische vragen (afgelopen oktober) over de begroting 2021, is door de VVD-fractie gevraagd naar een overzicht van de projecten vanuit het Nieuwe Ideeën Fonds (NIF), en het leefbaarheidsbudget. In antwoord op de technische vraag is toegezegd dit aan het eind van het jaar toe te
sturen.
Kernboodschap
In de bijgevoegde bijlage vindt u het overzicht van de gehonoreerde initiatieven voor zowel het NIF
als het leefbaarheidsbudget. Voor het NIF betreft het een overzicht van de jaren 2018-2020. Voor
het leefbaarheidsbudget 2019-2020; in 2018 is er reeds een overzicht naar de raad gestuurd van
de leefbaarheidsinitiatieven (technische vraag18-070).
Over het Nieuwe Initiatievenfonds en het leefbaarheidsbudget
Beide instrumenten hebben als doel mooie initiatieven in Meierijstad mogelijk te maken. Hieronder
voor de volledigheid nog een korte toelichting:

-

NIF
Het Nieuwe Ideeën Fonds is in het leven geroepen om waardevolle ideeën financieel te
ondersteunen. Inwoners uit de gemeente Meierijstad kunnen hiervoor innovatieve ideeën
en/of ideeën op het terrein van participatie als initiatief indienen bij de gemeente. Het is een
pré als onderwijsinstellingen, de overheid en ondernemers betrokken worden in het initiatief. De initiatieven kunnen via de website worden aangemeld, met daarbij een (kort) plan
van aanpak en bijbehorende begroting. Ideeën komen in aanmerking voor een éénmalige
subsidie van maximaal 50% van de totale kosten. De subsidie bedraagt maximaal

€ 10.000,-. Minimaal vier keer per jaar worden ingediende initiatieven besproken in een
commissie. De commissie bestaat uit 3 externen en 3 interne leden. De commissie beslist
over de toekenning van de subsidie wanneer deze bijdraagt aan sociale / technische innovatie en/of participatie.

-

Leefbaarheidsbudget
Het leefbaarheidsbudget is bedoeld voor inwoners van Meierijstad die initiatief willen nemen
voor verbeteren van de leefbaarheid van hun wijk, buurt of straat (sociale samenhang, verbinding, veiligheid en/of woon- en leefomgeving). Als inwoners een activiteit (met draagvlak
bij betrokkenen) in dat kader willen organiseren dan kan de gemeente daarbij helpen, met
advies of materiaal, maar ook door subsidie te geven via het leefbaarheidsbudget. Aanvragen van een leefbaarheidsbudget kan via een online formulier op de website van gemeente
Meierijstad. De gemeentelijke buurtadviseur gekoppeld aan het betreffende gebied, neemt
dan contact op om samen de mogelijkheden te bespreken. De gemeente verzorgt altijd een
terugkoppeling over de aanvraag met de wijk- of dorpsraad. De beslissingen over dit budget
zijn bewust gelegd bij de buurtadviseurs, zodat deze snel en met kennis van de specifieke
context kunnen inspelen op het verzoek. Per activiteit kunnen inwoners eenmalig een subsidie van maximaal € 2.000,- krijgen. Afhankelijk van de aanvraag kan het bedrag ook lager
uitvallen. Alle spelregels voor de aanvraag zijn samen met het online formulier te vinden op
de website. Per jaar is er in totaal € 56.000,- beschikbaar voor de leefbaarheidsinitiatieven.

Bijlage
Overzicht initiatieven NIF (2018-2020) en leefbaarheidsbudget (2019-2020).
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