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Integrale advisering:          

cluster Bedrijfsvoering  cluster Samenleving  cluster Grondgebied 

Fin en contr JD  BB   Ruimtelijke 
Ont. 

 

Inform en fac   Maatsch ontw FG  Verg, toez & D  

Comm   Sport   Openbare W.  

Jur zaken   Werk en zorg   Projectleider  

PO        

Inkoop   Integr veiligheid   Concerncontrol  
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Procedureblad 
Nota B en W  
 
 
 
 
 
 
 
 

Reg.nr. DIV : 17INT02656 Vergaderdatum: Agendapuntnummer : 

Datum : 26-09-17 

 
Burg. 
Raven 

Weth. 
Coes 

Weth. 
v.d. Dolder 

Weth. 
Beintema 

Weth. 
Walder 

Secr. Ontwerp 
van 

: Jane  Knol - Kuiper 

Organisatie-
eenheid: 

team Maatschappelijke 
ontwikkeling 

 

Bespreken       

  Paraaf 
Zonder 
bespreken 
akkoord 

      

Cluster-
manager 

G. Koolhaas  

Portefeuillehou
der 

J.H. Coes 

Onderwerp: 
B&W-advies:Evaluatie Dorpsbudgetten 

OR Nee 

GO Nee 

Is de nota openbaar? 
Ja, de nota is openbaar  
ADVIES B&W 
OPENBAAR 0  PARAAF SECR.: 
NIET OPENBAAR 0 

Advies: 
1. Kennisnemen van de evaluatie van het gebruik van de Dorpsbudgetten in de periode 2014-

2017; 
2. Het aanvraagformulier subsidie Dorpsbudgetten 2018-2021 (17INT02692) vaststellen; 
3. De evaluatie ter kennisname aan de commissie Samenlevingszaken sturen. 

Bijlage(n) openbaar? Ja 
17INT02692, 13INT01805, 13INT04015 
  
Bijlage(n) gerelateerd?ja 
 Bijlagen aan deze nota relateren s.v.p.  

Voorbesproken met portefeuillehouder? Ja 
Datum: maandag 9 oktober 2017 
Toelichting tijdens B en W vergadering? Nee 

Advies Wmo-raad: 
Nee 

Raadscommissie(s): 
 
SLZ 28 november 2017 

Ter kennisname 
 
Wanneer is kopie procedureblad naar Griffie 
gestuurd? Maandag 9 oktober 2017 

Besluit B en W: 
 

Opmerkingen gemeentesecretaris: 

Raad: Nee 
Datum:  

Advies commissie: 
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Advies: 

1. Kennisnemen van de evaluatie van het gebruik van de Dorpsbudgetten in de periode 2014-2017; 
2. Het aanvraagformulier subsidie Dorpsbudgetten 2018-2021 (17INT02692) vaststellen; 
3. De evaluatie ter kennisname aan de commissie Samenlevingszaken sturen. 

 
Besluit B en W: 
 
Korte samenvatting: 
Eind 2013 is voor Plaatselijke Belangen en de Dorpsraad Hellendoorn de mogelijkheid geïntroduceerd om het 
Dorpsbudget aan te vragen. Alle Plaatselijke Belangen en de Dorpsraad Hellendoorn hebben van deze mogelijkheid 
gebruik gemaakt. In Nijverdal gold nog een overgangsjaar vanwege het ontbreken van een Plaatselijk Belang. 
Hellendoorn Samen is een jaar later bereid gevonden om het Dorpsbudget voor Nijverdal te beheren.  
 
Een Dorpsbudget wordt verleend voor de periode van vier jaar. In de periode 2014-2017 zijn de Dorpsbudgetten 
ingeburgerd in de samenleving. De volgende periode is van 2018-2021. Dit is reden om terug te kijken op de 
afgelopen jaren en te evalueren wat goed ging en wat de komende periode verbeterd kan worden. 
 
Aanleiding: 
Met ingang van 2014 is de subsidiesystematiek gewijzigd waarmee vrijwilligersorganisaties activiteitensubsidie 
konden aanvragen. Voorheen besliste de gemeente welke sociaal-culturele- en leefbaarheidsactiviteiten ondersteund 
werden. Vanaf 2014 wordt deze taak uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de Plaatselijke Belangen, de 
Dorpsraad Hellendoorn en Hellendoorn Samen (voor Nijverdal vanaf 2015).  
 
Relevante eerdere besluiten: 
Herijking subsidiekader vrijwilligersorganisaties; collegebesluit 28 mei 2013 (13INT01305) 
Nadere regels maatschappelijke ontwikkeling gemeente Hellendoorn 2014; collegebesluit 10 december 2013 
(13INT04015) 
 
Doelstelling: 
Minder regels, meer samenleving 
Dit is een van de uitgangspunten die aanleiding waren voor de herijking van het subsidiebeleid. Niet alleen om lokale 
creativiteit te laten ontstaan, maar ook praktisch gezien worden zo weinig mogelijk regels gesteld aan de 
Dorpsbudgetten, om te voorkomen dat de besluiten van de Plaatselijke Belangen als besluiten in de zin van de 
Algemene wet bestuursrecht worden aangemerkt. 
 

► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nota 

 Voor burgemeester en wethouders  
Nummer: 17INT02656 

*17INT02656*  

Datum vergadering:  
Nota openbaar: Ja, de nota is openbaar  

► Onderwerp: B&W-advies: Evaluatie Dorpsbudgetten 
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Oplossing: 
De hoogte van de Dorpsbudgetten is historisch bepaald en bestaat uit verschillende componenten: de vroegere 
subsidie per wooneenheid, de voormalige subsidie voor DOP/BOP en een activiteitensubsidie gebaseerd op € 1 per 
inwoner. 
 

Gebied 
 

Hoogte  
Dorpsbudget €  
 

Daarlerveen 14.335 

Daarle 14.682 

Hancate, Egede, Elen en Rhaan 8.079 

Haarle 17.314 

Marle 7.712 

Hellendoorn 22.758 

Hulsen 7.995 

Nijverdal
1
 35.422 

Totaal € 128.297 

 
 
Evaluatie 
In een gezamenlijke bijeenkomst met alle Plaatselijke Belangen, de Dorpsraad Hellendoorn en Hellendoorn Samen is 
teruggekeken op de afgelopen jaren. Aan de hand van onderstaande vragen zijn diverse punten besproken en is 
onderling ook kennis overgedragen. 
 

1. Eens per vier jaar aanvragen, jaarlijks verantwoording afleggen. Is dat werkbaar voor u? Waarom wel/niet? 
Algemeen oordeel is dat dit een werkbare situatie is. Aan de jaarlijkse verantwoording is geen bepaalde vorm 
vereist. Allen leggen verantwoording over de besteding af bij hun eigen achterban; die verantwoording wordt 
vervolgens naar de gemeente gestuurd. Aandachtspunt is wel dat de verantwoording jaarlijks voor 1 april 
moet worden ingediend, waarna vervolgens het jaarlijkse Dorpsbudget beschikbaar wordt gesteld. Dat is 
redelijk laat, omdat dan al activiteiten plaatsvinden met de nieuwe bijdrage. Kan het Dorpsbudget eerder 
beschikbaar worden gesteld? Een andere vraag is waarom de digitale verantwoording voorzien moet worden 
van een persoonlijk Digid. 
 
Oplossing: juridisch gezien is er geen belemmering om het Dorpsbudget eerder beschikbaar te stellen. Met 
ingang van 2018 zal dit in januari/februari uitbetaald worden. 
 
Oplossing: het gebruik van Digid is onontkoombaar bij een digitale subsidieaanvraag, omdat deze voorzien 
moet zijn van een elektronische handtekening volgens de wet (Algemene wet bestuursrecht en Burgerlijk 
Wetboek. Dit gaat fraude tegen en een organisatie is er zo altijd zeker van dat de juiste medewerker inlogt om 
namens de organisatie zaken te doen.  De gemeente weet met wie ze zaken doet en dat de handelende 
persoon daartoe bevoegd is. Een vereniging heeft geen Digid, daarom wordt de indiener om een eigen Digid 
gevraagd. 
Een andere optie zou kunnen zijn dat wordt ondertekend met e-herkenning. Echter, hieraan zijn kosten 
verbonden zowel voor de aanvrager als voor ons als gemeente. Daarom is ook in het nieuwe systeem, dat 
momenteel wordt gebouwd, niet voor deze optie gekozen. 
Omdat de invoering van het nieuwe digitale systeem nog niet is afgerond, kunnen de Dorpsbudgetten eind dit 
jaar per mail worden aangevraagd. 
 

2. Maakt u gebruik van een lokale commissie die het dorpsbudget verdeelt?  
Alle Plaatselijke Belangen, de Dorpsraad Hellendoorn en Hellendoorn samen hebben een lokale commissie 
die de aanvragen beoordeelt. De commissies bestaan uit inwoners van de eigen kern. 

3. Maakt deze commissie nog gebruik van een eigen regeling waarin staat wie wanneer voor een bijdrage in 
aanmerking komt?  
Bij de invoering van de Dorpsbudgetten is destijds ondersteuning geboden door Arcon. Overal wordt dezelfde 
regeling gebruikt die destijds door Arcon is aangereikt en soms naar lokaal maatwerk is/wordt bijgesteld. De 
ene kern ondersteunt liever geen jaarlijks terugkerende activiteiten, terwijl een andere kern wel bestaande 
activiteiten financieel ondersteunt maar ook nadrukkelijk nieuwe activiteiten stimuleert. Commissies maken 
daarin een afweging maar kijken ook kritisch naar de eigen bijdragen van de activiteiten. Daarnaast worden 
ook activiteiten ondersteund die geen inkomsten hebben, zoals Sinterklaas, 5 mei viering. Centraal staat 

                                                                 
1
 Voor Nijverdal geldt een specifieke situatie, gelet op de omvang van de kern. De oorspronkelijke subsidies aan de 

wijkverenigingen zijn in stand gehouden, zodat de wijkverenigingen met een eigen gebouw in elk geval over een 
budget beschikken om daar activiteiten te ontplooien. Naast het Dorpsbudget is er een budget voor de 
wijkverenigingen van totaal € 33.210. 
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steeds de vraag of een bijdrage aan de leefbaarheid wordt geleverd. Bijna overal zijn de afgelopen jaren 
nieuwe activiteiten ontstaan die daarvoor een financiële bijdrage uit het Dorpsbudget kregen. 
 

4. Hoe bereikt u uw inwoners over de mogelijkheid een bijdrage te vragen voor een activiteit? 
Dat gebeurt voor een groot deel via social media als Twitter, Facebook, de eigen website, maar ook in het 
eigen krantje. Gevraagd wordt of de gemeente een centrale boodschap kan plaatsen op de gemeentelijke 
pagina van het Hellendoorn Journaal om alle inwoners te attenderen op de Dorpsbudgetten. 
 
Oplossing: eind oktober wordt een algemene melding geplaatst op de gemeentelijke pagina. De tekst wordt 
afgestemd met alle besturen. 
In de gemeentelijke jaarrekening 2017 wordt teruggeblikt op de afgelopen periode van de Dorpsbudgetten. 
 

5. Zijn er dorps- of buurtschap overstijgende activiteiten die bij u een aanvraag indienen? 
Er zijn inderdaad dorpsoverstijgende activiteiten geweest die een bijdrage uit een Dorpsbudget kregen. 
Voorbeelden zijn het Houtdorp Daarle/Daarlerveen en 70 jaar bevrijding. Er is dan altijd onderling overleg 
tussen de kernen. Afspraak is dat de aanvraag wordt ingediend waar de activiteit plaatsvindt. 

 
6. Zijn er activiteiten die u niet of niet genoeg ondersteunt en waarvan u het idee hebt dat ze tussen wal en 

(subsidie-)schip vallen? 
Er worden wel eens aanvragen ingediend voor een voorziening, zoals een elektrische laadpaal of een nieuwe 
dansvloer. Deze worden dan niet gehonoreerd, omdat de nadruk ligt op activiteiten. Wel worden AED’s 
bekostigd (onderhoud, cursussen). Er zijn verder geen activiteiten bekend die tussen wal en (subsidie-)schip 
vallen. 

Resumé 
De Dorpsbudgetten voorzien in een behoefte, vooral doordat lokaal maatwerk mogelijk is. Elk dorp heeft zijn eigen 
verantwoordelijkheid. De systematiek is goed en hoeft niet veranderd te worden. 
Uit de jaarlijkse verantwoording blijkt dat de Dorpsbudgetten worden ingezet voor uiteenlopende activiteiten als 
Burendag, Kerstmarkt, vakantieactiviteiten voor jeugd, Houtdorp, Carnaval, Koningsdag, sportactiviteiten, specifieke 
kooroptredens en toneeluitvoeringen, Karaokeset voor de jeugd, Pannenkoek dag et cetera. Uit de jaarlijkse financiële 
verantwoording blijkt dat de Dorpsbudgetten jaarlijks nagenoeg geheel worden gebruikt. Restanten zijn marginaal. 
 
Effecten: 
Kernen hebben zelf de mogelijkheden om creatief en verbindend gebruik te maken van de middelen. Lokaal kunnen 
activiteiten worden ondersteund die belangrijk zijn voor het dorp of de buurtschap; dat hoeven niet persé dezelfde 
activiteiten te zijn die in een andere kern worden ondersteund. Centraal staat de leefbaarheid. 
 
Planning: 
Nvt  
 
Financiële consequenties: 
De Dorpsbudgetten maken structureel onderdeel uit van de gemeentebegroting. 
 
Personele consequenties: 
Nvt  
 
Juridische consequenties: 
Het aanvraagformulier 2018-2021 (bijlage) moet op grond van de subsidieverordening (artikel 5 lid 1) door uw college 
worden vastgesteld. Dit aanvraagformulier is conform het format dat de vorige keer is gebruikt. Alle besturen hebben 
aangegeven daar graag weer gebruik van te maken. 
 
Tijdens de bijeenkomst is ook gesproken over een mogelijke verlenging van de huidige vierjarige periode met één 
jaar. Dit omdat er volgend jaar een nieuwe raad is en deze dan betrokken zou kunnen worden bij de subsidieverlening 
voor de volgende vier jaar. Juridisch gezien is dit niet mogelijk. Wel is het natuurlijk mogelijk dat een volgende raad 
veranderingen kan doorvoeren door de verordening te wijzigen. 
 
Informatisering / Automatisering: 
Nvt  
 
Burger- en overheidsparticipatie: 
De systematiek van de Dorpsbudgetten is typerend voor overheidsparticipatie. De gemeente faciliteert inwoners en/of 
organisaties die zelf verantwoordelijk zijn voor de uitvoering. 
 
Communicatie: 
Deze nota wordt ter kennisname aan de commissie Samenlevingszaken gestuurd. Daarnaast ook aan de Plaatselijke 
Belangen, de Dorpsraad Hellendoorn en Hellendoorn Samen. 
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Overige consequenties: 
Nvt  




