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Beste mevrouw Klotz,

Naar aanleiding van uw onderstaande vragen van 19 januari antwoorden wij u als volgt:

Vragen
1 Inzake welke aanvragen heeft een afwijzing plaatsgevonden en op basis van welke gronden? 

Kortom aan welke voorwaarden werd niet voldaan? Graag met korte omschrijving van de aan-
vraag. 

2 Kunt u op hoofdlijnen aangeven waarom projecten werden afgewezen. Graag uitsplitsen naar 
NIF en leefbaarheidsbudget.

3 Overweegt het college van B&W om de voorwaarden van toekenning aan te passen om zo-
doende meer aanvragen te kunnen honoreren? Zo ja, welke voorwaarden zijn dit? Zo nee, 
waarom niet? 

Antwoord op vragen 1 en 2

Leefbaarheidsbudget
Alle binnengekomen leefbaarheidsverzoeken worden getoetst aan spelregels die op de gemeente-
lijke website te vinden zijn: www.meierijstad.nl/meedoeninjebuurt, kopje ‘leefbaarheidsbudget’.

In 2019 zijn 9 leefbaarheidsverzoeken afgewezen. Redenen voor afwijzing waren:
• Aanvrager heeft eerder subsidie ontvangen voor een vergelijkbare activiteit (3x)
• Het verzoek past niet bij/ sluit niet aan op het gemeentelijk beleid (4x)
• Aanvrager ontvangt al subsidie van de gemeente waaronder de activiteit valt (1x)
• Het verzoek past niet binnen de spelregels van het leefbaarheidsbudget (1x)
Verder is één verzoek vervallen omdat de aanvrager via een andere weg het activiteit heeft kunnen 
bekostigen.
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De initiatiefnemers hebben allemaal persoonlijk ook een toelichting gekregen op de reden van de 
afwijzing. Waarbij altijd ook wordt meegedacht of er een mogelijkheid is om het initiatief op een 
andere wijze (via andere kanalen of organisaties) een stap verder te brengen.

We hebben de verzoeken en aanvragen in algemene termen hieronder weergegeven.

Afgewezen/Vervallen Leefbaarheidsverzoeken 2019

Nr. Leefbaarheidsverzoeken wijken en dorpen Reden

1. Carnavalsoptocht Ontvangen al subsidie

2. Aanschaf AED Past niet in gemeentelijk beleid

3. Activiteit tennisverenging Past niet bij spelregels leefbaar-
heidsbudget

4. Opknappen speeltoestel basisschool Past niet in gemeentelijk beleid

5. Buurtfeest Eerder al subsidie ontvangen voor 
vergelijkbare activiteit

6. Speeltoestellen voetbalvereniging Past niet in gemeentelijk beleid

7. World Clean up day Vervallen

8. Bolderkar buurtmoestuin Eerder al subsidie ontvangen voor 
een vergelijkbare activiteit

9. Kerstmarkt basisschool Eerder al subsidie ontvangen voor 
een vergelijkbare activiteit 

10. Aanleg jeu-de-boules baan Past niet in gemeentelijk beleid

In 2020 zijn 6 leefbaarheidsverzoeken afgewezen. Redenen voor afwijzing waren:
• Aanvrager heeft eerder subsidie ontvangen voor een vergelijkbare activiteit (2x)
• Het verzoek past niet bij/ sluit niet aan op het gemeentelijk beleid (2x)
• Aanvrager ontvangt al subsidie van de gemeente waaronder de activiteit valt (2x)
Verder zijn 3 verzoeken vervallen omdat aanvrager heeft besloten om de activiteit niet uit te voe-
ren.

Afgewezen/ Vervallen Leefbaarheidsverzoeken 2020

Nr. Leefbaarheidsverzoeken wijken en dor-
pen Reden

1. Kerstgeschenk ouderen Eerder al subsidie ontvangen voor 
een vergelijkbare activiteit

2. Aanleg jeu-de-boules baan Past niet in gemeentelijk beleid
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3. 100-jarig bestaan vereniging Ontvangen al subsidie

4. Schuilhut dierenpark Ontvangen al subsidie

5. Mozaïek bank en BBQ Eerder al subsidie ontvangen voor 
een vergelijkbare activiteit 

6. Borden hondenpoep Past niet in gemeentelijke beleid

7. Opwaarderen straat Vervallen

8. Opstarten sportactiviteit Vervallen

9. Straat BBQ Vervallen

Nieuwe Ideeën Fonds
Alle binnengekomen aanvragen worden getoetst aan spelregels door een interne en externe 
commissie. De spelregels zijn op de gemeentelijke website te vinden bij Nieuwe Ideeën Fonds. 

In totaal zijn in de afgelopen periode 13 initiatieven afgewezen. Redenen voor afwijzing waren:
 Aanvrager was geen inwoner van Meierijstad
 Initiatief was commercieel ingestoken
 Initiatief past niet bij gemeentelijk beleid
 Initiatief past beter bij de spelregels leefbaarheidsbudget
 Aanvraag is ingetrokken

Bij alle aanvragen is bekeken of er op andere vlakken mogelijkheden waren en is waar mogelijk 
daarop gehandeld.

Afgewezen/Vervallen verzoeken

Nr. Nieuwe Ideeën Fonds Reden

1. Massagetherapie voor eenzame 
alleenstaande ouderen (2018)

De activiteit valt onder de reguliere bedrijfsvoering 
en voldoet niet aan de spelregels van NIF. 
Aanvrager is telefonisch op de hoogte gesteld van 
de afwijzing.

2. Oprichting coöperatie (2018)

De aanvraag past beter bij de spelregels van 
leefbaarheidsbudget. Om de leefbaarheid te 
behouden wordt een coöperatie opgericht. De 
aanvrager heeft een bijdrage ontvangen uit het 
leefbaarheidsbudget 

3. Opstellen van een Gebiedsvisie (2018)
Het opstellen van een gebiedsvisie door de 
inwoners van de wijken. De aanvrager heeft een 
bijdrage ontvangen uit het leefbaarheidsbudget.

4. Buurtpreventie (2019)
De aanvraag voldoet niet aan de spelregels van het 
NIF. De aanvraag is overgedragen aan werkatelier 
integrale veiligheid, oov en crisisbeheersing.



Zaaknummer 1948364516 Pagina 4 van 4 datum 19 januari 2021

5. Multisport jonge kind (2019)

De aanvraag past niet in de spelregels van het NIF: 
aanvrager is een landelijke organisatie en de 
aanvrager wordt franchisenemer. Het verzoek is 
afgewezen.

6. Aanschaf zonnepanelen op woonhuis 
(2019)

De aanvraag voldoet niet aan de spelregels van het 
NIF; aanschaf zonnepanelen voor particulier gebruik 
Aanvrager is op de hoogte gesteld van de afwijzing . 
en heeft informatie ontvangen over regelingen voor 
energiebesparende maatregelen.

7. Bevrijdingsevenement (2019) De aanvraag is in maart 2020 ingetrokken ivm covid 
19.

8. Samenwerking culturele organisaties 
(2019)

De aanvraag voldoet niet aan de spelregels van het 
NIF. De aanvraag is overgedragen aan werkatelier 
sport en kunst en cultuur.

9. Kerstverlichting dorp (2019)

Aankoop kerstverlichting met als doel om de 
inwoners tijdens de feestdagen samen te brengen. 
De aanvraag voldoet niet aan de spelregels van het 
NIF. Daarnaast is het ook in strijd met gemeentelijk 
beleid.

10. Monitoren bijenvolkeren (2020)

De aanvraag voldoet niet aan de spelregels van het 
NIF. Het betrof een particuliere investering. 
Aanvrager is geadviseerd dat de kans voor 
toekenning groter wordt als meerdere 
imkers/verenigingen deelnemen aan het project.

11. Initiatief kunst en cultuur (2020)

De aanvraag voldoet niet aan de spelregels van het 
NIF. De aanvraag is besproken met werkatelier sport 
en kunst en cultuur. Ook zij zagen geen 
mogelijkheden. De aanvraag is voor de tweede keer 
ingediend (andere aanvrager). Ook de tweede 
aanvraag voldoet niet aan de spelregels van het 
NIF.

12. Game evenement (2020)

Dit verzoek komt niet uit de lokale samenleving en 
komt daardoor niet in aanmerking voor een bijdrage 
uit het NIF. Het verzoek is intern overgedragen met 
de vraag of er mogelijkheden zijn om het evenement 
op te laten pakken door de jeugd van Meierijstad. 
Status: onderzoek naar kansen en mogelijkheden.

13. Voordeurdrukte-app (2020)

De aanvraag voldoet niet aan de spelregels van het 
NIF. Het verzoek is commercieel ingestoken. 
Aanvrager is gewezen op mogelijkheden/kansen om 
het verzoek wel te laten voldoen aan de spelregels, 
zoals het betrekken van het onderwijs en 
gratis/geringe kosten deelname plan. Status: 
aanpassing verzoek door initiatiefnemers.  

Antwoord op vraag 3
De spelregels voor zowel het leefbaarheidsbudget als het Nieuwe Ideeën Fonds zijn bestuurlijk 
vastgelegd en op de gemeentelijke website kunnen de inwoners de spelregels raadplegen. Rondom 
de aanvragen is altijd persoonlijk contact door de gemeente met de aanvragers en krijgt men altijd 
een persoonlijke toelichting op een toewijzing en afwijzing. 

Met vriendelijke groet,

R. Compagne / C. van der Pas


