Subsidieregeling Wijk-, buurt- en dorpsbudget 2018
Artikel 1 Wat is het doel van deze subsidie?
Het doel van deze subsidie is om bewoners in ’s-Hertogenbosch in staat te stellen zelf initiatieven te
ontplooien die de leefbaarheid (sociaal, fysiek en veilig) in buurten, wijken en dorpen bevorderen.
Artikel 2 Wie kan deze subsidie aanvragen?
Subsidie kan aangevraagd worden door inwoners (of een persoon namens een organisatie) die
woonachtig zijn in ‘s-Hertogenbosch.
Artikel 3 Woordenlijst subsidieregeling
In dit artikel leggen we een aantal woorden uit:
1. Algemene subsidieverordening (ASV): de Algemene subsidieverordening ’s-Hertogenbosch. Deze
ASV geldt bij alle subsidieaanvragen. De subsidieregeling Wijk-, buurt- en dorpsbudget valt onder
de werking van de ASV.
2. Subsidie: de aanspraak op financiële middelen, door het gemeentebestuur verstrekt met het oog
op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan betaling voor aan het gemeentebestuur
geleverde goederen en diensten.
3. Subsidiebeschikking: het besluit waarmee een subsidie wordt verleend, gewijzigd, ingetrokken,
geweigerd of vastgesteld.
4. Aanvrager: een persoon die digitaal een verzoek indient om subsidie te verkrijgen.
5. Bewonersadviesgroep: de groep bewoners uit een wijk, buurt of dorp in de gemeente ’sHertogenbosch die de gemeente adviseert over subsidieaanvragen die betrekking hebben op die
wijk, buurt of dorp.
6. Sociaal: betrekking hebbend op de menselijke samenleving, maatschappij en verhoudingen.
7. Fysiek: betrekking hebbend op de infrastructuur in wijken, buurten en dorpen.
8. Veilig: activiteiten en/of voorzieningen die gevaar of gevaarlijke situaties voorkomen.
Artikel 4 Waarvoor subsidie aanvragen?
Subsidie kan aangevraagd worden wanneer activiteiten bijdragen aan het bevorderen van de
leefbaarheid (sociaal, fysiek en veilig) in buurten, wijken en dorpen.
Artikel 5 Budget
Voor wijken, buurten en dorpen is jaarlijks een budget beschikbaar. Voor 2018 bedraagt het
subsidieplafond € 741.290.
Artikel 5.1 Stedelijk Budget
Voor wijk-, buurt en dorp overstijgende activiteiten is het subsidieplafond € 30.000.
Artikel 6 Advisering over subsidieverzoeken
Subsidieverzoeken die betrekking hebben op een bepaalde wijk, buurt of dorp, worden door de
bewonersadviesgroep van de betreffende wijk, buurt of dorp beoordeeld en voorzien van een advies
aan de gemeente. Subsidieverzoeken voor stedelijke activiteiten worden ambtelijk van advies
voorzien.
Artikel 6.1 Beoordeling aanvragen
De criteria voor de beoordeling:
• Juistheid, volledigheid en tijdigheid
• Passend binnen de doelstelling van de subsidieregeling
• Niet in strijd met wet- en regelgeving
• Niet in strijd met het algemeen belang.
Aanvragen die het meest bijdragen aan de leefbaarheid van gemeente, wijk, buurt of dorp hebben
voorrang.
Artikel 7 Bewonersadviesgroep
Het college van B&W is bevoegd om de bewonersadviesgroep te bemensen en te benoemen. De
bewonersadviesgroep wordt zo divers mogelijk samengesteld. Daarbij wordt gestreefd naar een

afspiegeling van wijk, buurt of dorp. Een raadslid of commissielid niet zijnde raadslid, kan geen deel
uitmaken van een bewonersadviesgroep.
Artikel 8 Wanneer subsidie aanvragen?
De aanvraag voor deze subsidie kan vanaf 15 november 2017 ingediend worden.
Artikel 9 Hoe subsidie aanvragen?
1. Een subsidieverzoek moet via de gemeentelijke website aangevraagd worden. Op de
gemeentelijke website is onder subsidies een standaard aanvraagformulier Wijk-, buurt- en
dorpsbudget opgenomen. Voor identificatie moet DIGID gehanteerd worden.
2. Eventuele vragen kunnen gesteld worden aan de wijkmanager van de wijk waarvoor de aanvraag
wordt ingediend.
3. Voor stedelijke activiteiten kan contact opgenomen worden met het afdelingshoofd MO/WMT.
Artikel 10 Tot slot
Hieronder staat een aantal juridische onderdelen van de subsidieregeling:
1. Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 januari 2018.
2. Deze subsidieregeling vervalt op 1 januari 2019.
3. Deze subsidieregeling stelt het college van burgemeester en wethouders van ’s-Hertogenbosch
jaarlijks (veranderd of onveranderd) vast. Daarna publiceert het college de subsidieregelingen en
de maximale subsidiebedragen voor het komende jaar.
4. Deze uitvoeringsregeling heet formeel: Subsidieregeling Wijk-, buurt en dorpsbudget 2018.
5. Bij deze subsidieregeling is de Algemene subsidieregeling (ASV) van de gemeente ’sHertogenbosch van kracht.
Contactpersoon:
Gemeente ’s-Hertogenbosch
Hans Migchielsen
E-mail: h.migchielsen@s-hertogenbosch.nl

