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Geachte bestuur,
Op 4 juni 2018 hebben wij geëvalueerd over de structuur, werkwijze en financiering van
de dorpsplatforms van 2016 tot en met 4 juni 2018. Naar aanleiding van deze positieve
evaluatie is de huidige werkwijze op verzoek van de dorpsplatforms en de gemeente
doorontwikkeld. De gemeenteraad heeft op 21 februari 2019 de nieuwe situatie
vastgesteld. In deze brief leest u het besluit en de wijze waarop deze nieuwe financiering
verder vormgegeven wordt.
Financiële bijdrage per jaar
Wij hebben besloten de afzonderlijke dorpsplatforms een maximale jaarlijkse bijdrage toe
te kennen van € 4.000.
Eenmalige bijdrage
Daarnaast zijn er reguliere gelden beschikbaar voor initiatieven op het gebied van openbaar
gebied, het sociaal domein en veiligheid.
Voorwaarden
- Uw stichting tracht een zo goed mogelijke afspiegeling te zijn van de inwoners van uw
kern en uw stichting vertegenwoordigt hun belangen.
- De functie van bestuurslid van uw stichting is niet verenigbaar met het bekleden van
een politieke functie in de gemeente Woensdrecht (burgerlid, raadslid)
- Uw stichting werkt met een leefbaarheidsagenda. In dit meerjarenplan zijn de
speerpunten van de stichting opgenomen. Doelen, planning en begroting worden aan
deze leefbaarheidsagenda gekoppeld. Aan de hand van de leefbaarheidsagenda kunt u
duidelijke prioriteiten stellen. De leefbaarheidsagenda is leidend wanneer er twijfel is
over het wel of niet oppakken van een bepaald onderwerp.
- De stichting bouwt een netwerk op met verenigingen en organisaties die een rol
vervullen in de samenleving van uw kern op het gebied van leefbaarheid.
- De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van
haar vermogen nodig is. Een batig saldo op de bankrekening van de stichting gaat na
ontbinding en vereffening terug naar de gemeente Woensdrecht.

Convenant
De afspraken die opgenomen zijn in het convenant tussen de dorpsplatforms en de
gemeente maken onlosmakelijk deel uit van deze beschikking.
Berekening jaarlijkse financiële bijdrage
Na afloop van het kalenderjaar stuurt u uiterlijk 15 januari het financieel overzicht met
onderbouwing toe. Op basis van dit overzicht wordt uw jaarlijkse financiële bijdrage
aangevuld tot maximaal € 4.000. Het is toegestaan om gedurende een termijn van twee jaar
een bedrag te reserveren (sparen) om een initiatief te kunnen bekostigen. Dit dient wel
separaat te worden voorgelegd aan de gemeente Woensdrecht om dit vervolgens te laten
bekrachtigen. Het initiatief moet bovendien onderdeel uitmaken van de
leefbaarheidsagenda.
Betaling financiële bijdrage
Uw jaarlijkse financiële bijdrage wordt op uw rekeningnummer ….ibannummer….
overgemaakt.
Begrotingsvoorbehoud
Uw financiële bijdrage 2019 is verleend op een moment dat de raad nog geen besluit heeft
genomen. Er is formeel gezien nog een financiële ruimte beschikbaar waardoor besloten is
een begrotingsvoorbehoud toe te passen. Uw bijdrage wordt in dit geval verleend onder de
voorwaarde dat de raad daarvoor geld beschikbaar zal stellen. Mocht dit niet het geval zijn,
dan wordt u hierover geïnformeerd binnen 4 weken na vaststelling van het raadsbesluit.
Tot slot
Heeft u nog vragen, neemt u dan gerust contact met ons op. U kunt ons bereiken via de
Servicelijn op telefoonnummer 14 0164 of per e-mail: gemeente@woensdrecht.nl.
Om u snel van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u vriendelijk om het zaaknummer
Z18.04586 te vermelden.
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