Stimuleringsfonds leefbaarheid
Subsidie-aanvraagformulier wijk- en dorpsbudget
In 2019 heeft de gemeente Coevorden € 760.000 beschikbaar om te stimuleren, dat inwoners van
de gemeente Coevorden creativiteit en burgerkracht inzetten voor het bevorderen van de
leefbaarheid en verbinding in de wijken van de stad en de dorpen.
Organisaties van Plaatselijk belang, wijkverenigingen en wijkteams kunnen onder andere een wijken dorpsbudget aanvragen, waarmee deze organisaties eenmalige en structurele activiteiten
kunnen organiseren voor de inwoners van de betreffende wijk of dorp. De activiteiten moeten een
bijdrage leveren aan de leefbaarheid of sociale cohesie.
Houdt u rekening met een aantal belangrijke punten:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Iedere vereniging of stichting kan met goedkeuring van de betreffende vereniging van
plaatselijkbelang, dorpsbelang, wijkvereniging of wijkteam danwel wijkplatform een wijk- of
dorpsbudgetaanvragen;
Het college verstrekt per dorp of wijk maximaal één keer per jaar een wijk- of dorpsbudget;
De aanvraag voor een wijk- en dorpsbudget vraagt u in 2019 voor 1 oktober 2019 aan. Voor
de jaren 2020 tot en met 2022 moet u de aanvraag indienen vóór 1 maart van het
betreffende jaar, waarvoor u een wijk- of dorpsbudget aanvraagt.
Let op! Overschrijding van de bovengenoemde termijn heeft tot gevolg dat wij de subsidie
weigeren.
De omvang van het wijkbudget is € 20 per inwoner tot een maximum van € 20.000.
Stapeling met andere gemeentelijke subsidies is niet op voorhand uitgesloten;
Start binnen een jaar na subsidieverlening.
Wij nemen alleen een volledig ingevuld en op tijd ingediend formulier in behandeling.
Een onafhankelijke vakjury beoordeelt de aanvragen en brengt advies uit aan het college van
B&W.

Wilt u de gehele subsidieregeling (Uitvoeringsbesluit Algemene subsidieverordening Coevorden)
lezen, dan kunt u deze inzien op de website van de gemeente Coevorden.

1.

Aanvrager

Naam organisatie
Naam contactpersoon
Functie binnen de organisatie
Adres
Postcode
Plaats
Telefoonnummer
E-mailadres
IBAN

2.

Bestuurssamenstelling

Naam voorzitter
Naam secretaris
Naam penningmeester

3. Op welke wijze komt u in uw dorp- wijk tot een inventarisatie van de
plannen/projecten? Met ander woorden: hoe krijgen alle inwoners gelegenheid
om deze plannen aan te dragen?

4.

Op welke wijze komt u tot een keuze (prioriteitstelling tussen de plannen) voor
de besteding van het budget?

5.

Hoe geeft u uitvoering aan de plannen die worden bekostigd door het
dorpsbudget?

6.

Hoe bent/gaat u met het dorp in gesprek over de resultaten die door het
dorpsbudget zijn behaald?

7.

Subsidiebedrag

Aangevraagd subsidiebedrag: €

8. Afstemming organisatie voor Plaatselijk belang/BSV.
Als een deze aanvraag invult namens een andere organisatie dan uw dorpsbelangenorganisatie of
buurt/wijk/speeltuinvereniging, dan is afstemming met deze organisatie vereist.
Laat een bestuurslid van de dorpsbelangenvereniging of buurt/wijk/speeltuinvereniging hieronder
reageren en tekenen.
Reactie PB/BSV:

Plaats:
Datum:

Handtekening bestuur PB/BSV:

Ondertekening aanvrager:
Naam
Datum
Plaats
Handtekening

Stuur het ingevulde formulier met eventueel bijlagen per mail naar info@coevorden.nl onder
vermelding van ‘aanvraag wijk- en dorpsbudget’.
Per post kan ook:
Gemeente Coevorden
Afd. Leefomgeving
Postbus 2
7740 AA Coevorden

