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Besluit:
a. Een eenmalig bedrag van € 45.775 (excl. btw) beschikbaar te stellen voor de realisatie van
een beweegtuin in Hoogerheide uit de bestemmingsreserve ‘revitalisering dorpskern
Hoogerheide’;
b. Een eenmalig bedrag van € 60.500 (incl. btw) beschikbaar te stellen voor de aanpassing
aan MFC De Kloek uit de bestemmingsreserve ‘revitalisering dorpskern Huijbergen’;
c. Een bedrag beschikbaar te stellen van € 295.621 voor de uitvoering van de per dorpskern te
realiseren projecten zoals opgenomen in de bij dit raadsvoorstel gevoegde bijlage uit de
bestemmingsreserves revitalisering dorpskernen.

Inleiding:
In de raadsvergadering van 21 januari 2019 heeft uw raad ingestemd met het verlengen van de
termijn van de inzet van de IDOP-gelden tot 1 juni 2020 vanwege de langere doorlooptijd van
sommige projecten/initiatieven. Inmiddels zijn enkele van deze plannen uitgewerkt en aan het
college voorgelegd. Het betreft voor Hoogerheide de realisatie van een beweegtuin in het
Philomenapark en voor Huijbergen een bouwkundige aanpassing aan MFC De Kloek om er
‘de huiskamer van Huijbergen’ van te kunnen maken.
Doelstelling en effect:
Het doel is om voor 1 juni 2020 de per dorpskern onder andere in bijgevoegde bijlage
afgesproken projecten te realiseren. Hiervoor is een snelle inzet van de reserves revitalisering
dorpskernen (IDOP-gelden) nodig. Op deze manier voldoet de gemeente Woensdrecht aan de
behoeften en doelen van de Dorpsplatforms en de inwoners van de Gemeente Woensdrecht.
Daarnaast is het belangrijk de Dorpsplatforms aan de voorkant meer zekerheid te geven.

Argumenten, alternatieven en kanttekeningen:
Argumenten voor:
Positieve evaluatie
Zowel de Dorpsplatforms als de gemeente hebben aangegeven tevreden te zijn met de
doorontwikkeling van de platforms als zelfstandige organen. Het beschikbaar stellen van de
resterende Idop-bedragen aan het college zorgt ervoor dat de zelfstandige stichtingen snel(ler)
kunnen handelen ten behoeve van de uitvoering van de leefbaarheidsprojecten in de eigen
kernen.
Collegewerkprogramma
Het beschikbaar stellen van de resterende Idop-bedragen aan het college sluit aan bij het
collegewerkprogramma. Hierin is opgenomen dat we de mogelijkheden willen onderzoeken
ontwikkelingskansen voor initiatieven te versterken en verankeren. Door beslissingsbevoegdheid bij college te leggen verhogen we de snelheid tot het ontwikkelen van
initiatieven waardoor initiatiefnemers gemotiveerd en enthousiast blijven.
Resterende IDOP-gelden blijven gebruiken voor nog te realiseren projecten binnen de kernen
In de bijlage is een overzicht toegevoegd over de resterende IDOP-gelden per dorpskern en de
daarbij behorende projecten/initiatieven. Deze projecten worden afgestemd met de
dorpsplatforms. Een klein aantal projecten kent een wat langere doorlooptijd, omdat de
uitwerking nog verder vorm moet krijgen. In de raadsvergadering van 15 januari 2019 is
daarom besloten de termijn voor besteding van de IDOP-gelden te verlengen tot 1 juni 2020.
Door het college de beslissingsbevoegdheid te geven over de besteding van de resterende
IDOP-gelden kan ook de financiële afwikkeling van de nog in te dienen (kleinere) projecten
voor 1 juni 2020 worden gerealiseerd.
Vertraging vanwege raadsbevoegdheid besluit bestemmingsreserve
Aangezien de Idop-gelden ondergebracht zijn in een reserve is voor besteding goedkeuring
van uw gemeenteraad noodzakelijk. Om initiatieven te stimuleren en hierbij slagvaardig te
kunnen handelen heeft uw raad op 15 januari 2019 al besloten de beschikkingsbevoegdheid
van de ‘Initiatievenpot’ aan het college toe te kennen. De raad wordt voorgesteld € 295.621
beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de per dorpskern te realiseren projecten (zoals
opgenomen in de bijlage ten laste van de bestemmingsreserves revitalisering dorpskernen. Op
deze wijze wordt voorkomen dat bij goede initiatieven een lang(er) besluitvormingsproces
nodig is. Uit de evaluatie blijkt, dat dit door de dorpsplatforms gewaardeerd wordt. Het
college dient de aanvragen vanuit de Dorpsplatforms, waarvoor de middelen uit de
bestemmingsreserve nodig zijn, te toetsen. Criteria waarop getoetst wordt zijn dat het een
duidelijke relatie heeft met de leefbaarheidsagenda en dat er voldoende draagvlak is in de
omgeving voor het initiatief.
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