Algemene en specifieke spelregels
De subsidieregeling Wijk-, buurt- en dorpsbudget 2018 kent twee spelregels die voor de hele
gemeente gelden:
 een initiatief mag niet in strijd zijn met wet en regelgeving,
 de initiatiefnemer zorgt zelf voor draagvlak in de omgeving.
Een groep betrokken bewoners uit het gebied waar de aanvraag over gaat, geeft een advies over de
ingediende aanvragen. We noemen deze groepen Bewonersadviesgroepen (BAG). Iedere
Bewonersadviesgroep heeft de vrijheid extra spelregels vast te stellen voor hun eigen gebied. Deze
gelden dan náást de spelregels hierboven. Aanvragen kunnen dus in de ene wijk anders beoordeeld
worden dan in de andere wijk. Het is belangrijk en noodzakelijk dat bij iedere aanvraag een duidelijke
begroting zit.
Hieronder de extra spelregels per gebied (niet ieder gebied heeft extra spelregels):
Binnenstad
Noord
Zuid
Boschveld
Nuland
De Groote Wielen
Oost
Empel
Rosmalen Noord
Hintham
Rosmalen Zuid
Binnenstad
 Er mag geen sprake zijn van een individueel of commercieel belang.
 De aanvrager zorgt zelf voor eventuele benodigde vergunning(en).
 Is een lid van de beoordelingscommissie zelf als vertegenwoordiger bij een aanvraag betrokken?
Dan beslist hij/zij niet mee over betreffende aanvraag.
 Niet gespecificeerde kosten komen niet in aanmerking voor een bijdrage.
 Het is niet mogelijk een post ‘onvoorzien’ op te nemen in de aanvraag.
 Het is mogelijk om spullen of materialen aan te vragen, als dit past binnen de aangevraagde
activiteit.
 Eten en drinken komen niet in aanmerking voor een bijdrage. Met uitzondering van bijvoorbeeld
consumpties voor medewerkers van de organisatie.
Boschveld
 Er mag geen sprake zijn van een individueel of commercieel belang.
 Is een lid van de beoordelingscommissie zelf als vertegenwoordiger bij een aanvraag betrokken?
Dan beslist hij/zij niet mee over betreffende aanvraag.
 Niet gespecificeerde kosten komen niet in aanmerking voor een bijdrage.
 Na de activiteit graag een stukje aanleveren voor in de wijkkrant.
 Eten en drinken komen beperkt in aanmerking voor een bijdrage, denk aan gezonde voeding.
 De aanvrager zorgt zelf voor eventuele vergunningen.
 Aanvragen van straatfeesten krijgen maximaal € 300,00.
 De adviescommissie komt iedere 1e maandag van de maand samen om de aanvragen door te
nemen, het advies wordt in de loop van die week naar de gemeente gestuurd.
De Groote Wielen
 De aanvraag dient minstens 5 weken voor de geplande activiteit te zijn ingediend.
 Er mag geen sprake zijn van een individueel of commercieel belang.
 Er mag subsidie aangevraagd worden voor één activiteit of voor een serie van dezelfde activiteiten
per aanvraag.
 Niet gespecificeerde kosten komen niet in aanmerking voor een bijdrage.
 Het is niet mogelijk een post “onvoorzien” of “diverse kosten” op te nemen in de aanvraag.
 Bij aanvragen boven €1000,00 dient een offerte bijgevoegd te worden.
 Nadat de aanvraag heeft plaatsgevonden of is uitgevoerd ontvangen we graag een kort verslag
over het verloop.
 Alle aanvragen moeten gespecificeerd worden. Dus geen aanvraag voor diverse activiteiten.
 Eten en drinken komen niet in aanmerking voor subsidie.





De aanvrager zorgt voor eventuele benodigde vergunning(en).
Voor buurtbarbecues is de maximale bijdrage €150,00.
Bij terugkerende aanvragen boven de €500,00 graag een begroting van het voorgaande jaar
bijvoegen.

Empel
 Vergaderdata (onder voorbehoud):
21 mei – 17 juli - 24 september – 19 november – 17 december
Hintham
 Eten en drinken komen niet in aanmerking voor een bijdrage. Dit ter beoordeling van de BAG
leden.
 Vergaderdata (onder voorbehoud):
15 mei – 11 juni – 9 juli - 17 september – 8 oktober - 12 november – 10 december
Noord
 De aanvraag dient minstens 5 weken voor de geplande activiteit te zijn ingediend.
 Er mag geen sprake zijn van een individueel of commercieel belang.
 Er mag subsidie aangevraagd worden voor één activiteit of voor een serie van dezelfde activiteiten
per aanvraag.
 Bij aanvragen boven de € 750,00 dient de aanvrager bij het eerstvolgende overleg van de BAG
uitleg te komen geven.
 Niet gespecificeerde kosten komen niet in aanmerking voor een bijdrage.
 Het is niet mogelijk een post “onvoorzien” of “diverse kosten” op te nemen in de aanvraag
 Het is mogelijk om spullen of materialen aan te vragen, als dit past binnen de aangevraagde
activiteit.
 Alle aanvragen moeten gespecificeerd worden. Dus geen aanvraag voor diverse activit eiten
 Eten en drinken komen niet in aanmerking voor subsidie.
 Na afloop van de activiteit ontvangen wij graag een kort verslag / foto’s van de activiteit ter
inspiratie voor anderen. Dit zal op de Facebook-pagina van de BAG Noord worden geplaatst.
 Vergaderdata (onder voorbehoud):
1 mei – 5 juni
Nuland
 Er mag geen sprake zijn van een individueel of commercieel belang.
 Eten en drinken komen niet in aanmerking voor een bijdrage uit het Wijk -, Buurt- en Dorpsbudget.
 De aanvrager zorgt voor eventuele benodigde vergunning(en).
 Is een lid van de beoordelingsgroep zelf als vertegenwoordiger bij een initiatief betrokken? Dan
beslist hij/zij niet mee over de aanvraag.
 Niet gespecificeerde kosten komen niet in aanmerking voor een bijdrage (post onvoorzien).
 Aanvragen dienen minimaal een maand voorafgaand aan de activiteit ingediend te worden.
Aanvragen die niet tijdig worden ingediend, worden niet in behandeling genomen. Reden hiervan is
dat de Bewonersadviesgroep ernaar streeft binnen twee weken een besluit te nemen over een
aanvraag. Nadat het besluit genomen is, kan het vijf dagen duren voordat het bedrag op de
rekening wordt gestort.
Oost
 Is een lid van de beoordelingscommissie zelf als vertegenwoordiger bij een aanvraag betrokken,
dan beslist zij of hij niet mee over de desbetreffende aanvraag.
 Niet gespecificeerde kosten komen niet voor bijdrage in aanmerking.
 Een post “Onvoorzien” is in een aanvraag niet toegestaan.
 Eten en drinken komt niet in aanmerking voor een bijdrage.
 We vergaderen elke 3e dinsdag van de maand, bij feestdagen wordt de eerste de beste dag na de
feestdag genomen.
 De aanvraag is goedgekeurd bij unanieme akkoord van de aanwezige BAG leden tijdens het
maandelijks overleg.
 Vergaderdata (onder voorbehoud):
Iedere derde dinsdag van de maand.

Rosmalen Noord
 Eten en drinken komen niet in aanmerking voor een bijdrage uit het Wijk -, Buurt- en Dorpsbudget.
Rosmalen Zuid
 De post onvoorziene uitgaven komt niet in aanmerking voor een vergoeding.
 Aanvragen worden bij meerderheid van de stemmen toegekend, gedeeltelijk toegekend of niet
toegekend. Meerderheid van de stemmen zijn diegene die een stem uitbrengen of laten brengen.
Onthoudingen tellen niet mee, maar hebben wel invloed op het tellen.
 We vergaderen iedere maand.
Zuid
 Eten en drinken komen niet in aanmerking voor een bijdrage uit het Wijk -, Buurt- en Dorpsbudget.
 De aanvrager zorgt voor eventuele benodigde vergunning(en).
 Is een lid van de beoordelingsgroep zelf als vertegenwoordiger bij een initiatief betrokken? Dan
beslist hij/zij niet mee over de aanvraag.
 Bij buurtgebonden activiteiten is het maximale bedrag dat u kunt aanvragen € 750,00




Voor het lenen van een tent of statafels kunt u contact opnemen met Bram Brantjes. Zijn
emailadres is: brambrantjes@hotmail.com
Na afloop ontvangen we graag een kort verslag/foto's van de activiteit ter inspiratie. Alleen de
leden van de adviesgroep Zuid ontvangen dit! Het zal NIET openbaar worden gemaakt. U kunt dit
sturen naar bewonersadviesgroep@gmail.com
Vergaderdata (onder voorbehoud):
25 april – 23 mei – 27 juni – 25 juli – 22 augustus – 26 september – 24 oktober –
21 november – 19 december
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