Subsidieregeling Wijk- en dorpsraden 2021
Artikel 1 Wat is het doel van deze subsidie?

Het doel van deze subsidie is dat de wijk- en dorpsraden de mogelijkheid krijgen de betrokkenheid
van burgers bij hun wijk/dorp te vergroten. Wijk- en dorpsraden zijn namens de wijk/dorp de
gesprekspartner van het college over wijk- en dorpsaangelegenheden.
Artikel 2 Wie kan deze subsidie aanvragen?

1. Deze subsidie is voor wijk- en dorpsraden van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Wijk- en
dorpsraden kunnen in de “Beleidsregels voor wijk- en dorpsraden” nalezen aan welke eisen zij
moeten voldoen.
2. Per wijk/dorp komt één wijk- of dorpsraad voor deze subsidie in aanmerking.
Artikel 3 Woordenlijst subsidieregeling

In dit artikel leggen wij een aantal woorden uit:
1. Bestuur: het bestuur van de wijk- of dorpsraad.
2. Inwoners: personen die binnen de grenzen van de wijk(en) of dorpen wonen. Bron: de gegevens
in het persoonsregister van de gemeente.
3. Wijk: een deel van de gemeente dat door het college is aangewezen.
4. Dorp: (bebouwde kom van een) gemeente op het platteland, kleiner dan een stad en groter dan
een gehucht.1
5. Wijk- of dorpsraad: een op privaatrechtelijke grondslag door inwoners opgericht orgaan. Het
orgaan heeft tot doel de belangen van de (wijk- of dorps)bewoners te behartigen. En het is door
het college op basis van de “Beleidsregels voor wijk- en dorpsraden” als zodanig erkend.
6. Beleidsregels voor wijk- en dorpsraden: de regels voor het oprichten van een wijk- of dorpsraad
en de eisen waaraan een wijk- of dorpsraad moet voldoen.
Artikel 4 Waarvoor kunt u een subsidie aanvragen?

De werkzaamheden van de wijk- of dorpsraad moeten leiden tot breed gedragen adviezen aan het
college. De adviezen moeten gaan over de belangen van de wijk/dorp/bewoners. En ze moeten
bijdragen aan het stimuleren van bewoners om deel te nemen aan activiteiten in hun wijk/dorp.
Artikel 5 Hoeveel subsidie kunt u aanvragen?

De hoogte van de subsidie hangt af van het aantal inwoners van de wijk/dorp per 1 januari 2020. Het
bestaat uit een vast bedrag per inwoner en een bedrag per inwoner volgens het volgende schema:
−
−
−

1

Tot 3.000 inwoners: € 3.519,Vanaf 3.000 inwoners: € 3.519,- en € 0,33 per inwoner.
Maximumbedrag: € 7.091,-

Uit: “Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal”

Artikel 6 Hoe verloopt de subsidieprocedure?

1. De wijk- of dorpsraad hoeft niet jaarlijks een aanvraag voor subsidie te doen.
2. Wijk- en dorpsraden ontvangen in december 2020 een definitieve beslissing. Hierin staat hoeveel
subsidie zij krijgen voor 2021.
3. De subsidie wordt in vier termijnen overgemaakt.
4. De wijk- of dorpsraad levert elk jaar een inhoudelijk verslag bij het college in. Hiermee tonen zij
het draagvlak in de wijk aan.
5. Het college kan als steekproef een financieel verslag opvragen. De wijk- of dorpsraad moet
daarom de jaarlijkse inkomsten en uitgaven bijhouden in een administratie. Het college kan de
subsidie of een deel van de subsidie terugvragen als de wijk- of dorpsraad de subsidie niet
gebruikt voor het doel waarvoor het bestemd is zoals bedoeld in artikel 4.
Artikel 7 Tot slot

Hieronder staat een aantal juridische onderdelen van de subsidieregeling:
1. Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 januari 2021.
2. Deze subsidieregeling vervalt op 1 januari 2022.
3. Het college van burgemeester en wethouders van ’s-Hertogenbosch stelt de subsidieregelingen
jaarlijks (veranderd of onveranderd) vast. Daarna publiceert het college de subsidieregelingen en
de maximale subsidiebedragen voor het komende jaar.
4. Deze subsidieregeling heet: Subsidieregeling Wijk- en dorpsraden 2021.
5. De Algemene subsidieverordening ’s-Hertogenbosch (ASV) is op deze subsidieregeling van
toepassing.
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