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Toelichting werkwijze buurtbudget 
 
 
1. Inleiding 
Sinds 2012 kent de gemeente Best het buurtbudget. Dit is een jaarlijks budget dat de gemeente aan 
een buurt- of wijkorganisatie en/of bewoners toekent en dat deze organisaties of groepen zelfstandig 
mogen besteden. Het is geen subsidie. Het bedrag blijft als budget onder beheer van de gemeente 
staan. De voorwaarden zijn simpel: de activiteit of voorziening die met buurtbudget wordt bekostigd 
moet het algemeen belang dienen, mag niet strijdig zijn met geldend recht of staand gemeentelijk 
beleid, moet draagvlak en zelfwerkzaamheid van bewoners kennen. 
 
Met de regeling Buurtbudget stimuleert de gemeente Best dat actieve bewoners zelfstandig 
activiteiten ontwikkelen en uitvoeren om de leefbaarheid te verbeteren.  
Het beleidsakkoord 2014-2018, ‘Verbinden met daadkracht’, vermeldt: “Er komt meer ruimte voor 
eigen initiatieven, waarbij in overleg bekeken wordt hoe voor dit doel de diverse beschikbare 
budgetten in de begroting worden ingezet.” Ook in het vastgestelde Wmo-beleidskader is het 
stimuleren van initiatieven van bewoners verankerd. 
 
In eerste instantie werd voor het buurtbudget in Best uitgegaan van een looptijd van 2 jaar: 2012 en 
2013. Sinds het vaststellen van de begroting 2013 is het ook voor de daarop volgende jaren geraamd. 
 
Deze regeling beschrijft de doelstellingen van het buurtbudget in Best, de voorwaarden, het 
beschikbare bedrag, de procedure en de rollen van de diverse betrokkenen. Bovendien vermeldt de 
regeling meer over de communicatie en over evaluatie en rapportage. 
 
 
2. Doelstellingen, effecten en voorwaarden van het buurtbudget 

 
Doelstellingen 

• Stimuleren en ondersteunen van initiatieven van bewoners die de leefbaarheid en sociale 
verbondenheid in de wijken/buurten vergroten. 

• Vergroten van de betrokkenheid van bewoners bij de buurt en buurtgenoten. 
• Meer aansluiten bij de behoefte in de buurt/wijk: meer vraaggericht dan aanbodgericht 

werken. 
• (Meer) bewoners en (nieuwe) groepen in de buurt de kans geven om mee te doen. 

 
Beoogd effect 

• Bewoners voelen zich meer betrokken bij de buurt en andere buurtbewoners. 
• Meer en andersoortige bewonersinitiatieven vinden plaats. 
• Initiatief en verantwoordelijkheid bij bewoners neemt toe. 
• Beslissingsbevoegdheid bij bewoners neemt toe: de regie over de besteding van het 

buurtbudget ligt in de buurt (door draagvlakonderzoek en wijkraadpleging). 
• Er ontstaat (breed) draagvlak onder bewoners bij het realiseren van zaken/uitvoeren van 

activiteiten. 
 

Welke voorwaarden gelden voor aanvragen? 
• Iedere inwoner van Best kan voorstellen indienen die passen binnen de doelstellingen van het 

buurtbudget. 
• Voorstellen dienen schriftelijk te worden ingediend bij het bewonersoverleg. 
• Voorstellen mogen niet strijdig zijn met het algemeen geldend recht en gemeentelijk beleid 

(bijvoorbeeld het geldende bestemmingsplan). 
• Voorstellen zijn ten gunste van meer bewoners dan alleen de initiatiefnemers. 
• Er moet duidelijk worden aangegeven wat de bijdrage van de bewoners zelf is. 
• Het initiatief moet in het jaar van aanvraag worden uitgevoerd. 
• Vanaf het tweede jaar dat een buurtbarbecue (of een vergelijkbaar initiatief) wordt 

georganiseerd moet deze zijn gekoppeld aan een andere activiteit die bijdraagt aan de 
doelstellingen van het buurtbudget. 

• Er mogen geen alcoholische dranken worden bekostigd. 
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Bij ingrepen/voorzieningen in de openbare ruimte gelden de volgende extra voorwaarden: 
• Er is altijd overeenstemming met de gemeente nodig. 
• De gemeente is verantwoordelijk voor de veiligheid en verzekering. Het beheer en onderhoud 

maken deel uit van het initiatief. Hierover moeten vooraf met de gemeente afspraken worden 
gemaakt (opties: bewoners doen het zelf, schakelen een derde in of vragen de gemeente het 
onderhoud te doen). Indien hiervoor kosten worden gemaakt, dan worden deze betaald uit 
het buurtbudget. 

• De ingreep is omkeerbaar als het bewonerbeheer leidt tot verwaarlozing en/of gevaarlijke 
situaties of als voorzieningen ongebruikt blijven. 

 
N.B. Voor voorzieningen die in de openbare ruimte worden gerealiseerd geldt dat er geen middelen 
binnen de gemeente aanwezig zijn om deze na het verstrijken van de levensduur weer te vervangen. 
M.a.w. als iets versleten is (of door vandalisme is vernield), plaatst de gemeente niet automatisch iets 
nieuws. Wel is het mogelijk om opnieuw een buurtbudgetaanvraag te doen. 
 
Voorbeelden van initiatieven 
Allerlei initiatieven zijn mogelijk zolang ze maar aan de doelstellingen van het buurtbudget voldoen. 
Voorbeelden zijn: straat- en buurtfeesten, of projecten die een ingreep in de openbare ruimte 
betekenen: een blikvanger, bankje, een kunstproject, bloembollen, tegels tegen zinloos geweld, een 
bijdrage aan het opknappen van speeltoestellen/speelplein.  
 
 
3. Welk geld is er, hoe wordt dit verdeeld en wie besluit? 

 
Welk budget is beschikbaar? 
In de gemeentebegroting is een jaarlijks budget opgenomen van € 40.000,00 voor het buurtbudget. 
Het is niet mogelijk om te sparen voor investeringen die niet uit het budget van één jaar kunnen 
komen. Geld dat niet is besteed vloeit terug naar de gemeente.  
 
Hoe wordt het budget verdeeld? 
Dit bedrag werd naar rato van het aantal inwoners per buurt/wijk verdeeld over Best, op basis van de 
wijkindeling zoals deze door de gemeente wordt gehanteerd. 
Vanaf 2015 geldt: tot de deadline van 1 april 2015 wordt het buurtbudget op basis van het aantal 
inwoners verdeeld over de wijken van Best. Indien na deze datum nog budget resteert, wordt dit 
samengevoegd tot één bedrag voor heel Best en kan iedere bewoner hiervoor een aanvraag indienen. 
Na 1 april beoordeelt de gemeente de (complete) aanvragen op volgorde van binnenkomst. 
 
Wie besluit? 
Om recht te doen aan de doelstellingen van het buurtbudget is het vanzelfsprekend dat de 
besluitvorming bij de bewoners ligt. De besluitvorming krijgt zijn beslag via het vereiste draagvlak 
voor de initiatieven. 
De gemeente toetst de aanvragen aan recht en regelgeving, beoordeelt het draagvlak en kent de 
bedragen toe. 
 
Mocht een situatie daartoe aanleiding geven, dan organiseert het Bewonersoverleg een zogenaamde 
wijkraadpleging. De vorm waarin deze plaatsvindt is vrij in te vullen door de bewonersoverleggen in 
samenspraak met de bewoners. Te denken valt aan een stemformulier, een prioriteringsavond of een 
stemming via internet.  
Zo’n wijkraadpleging wordt vooraf breed bekend gemaakt zodat iedereen in de wijk de kans heeft om 
mee te beslissen over de besteding van het beschikbare budget, dus niet alleen via de indieners van 
initiatieven. 
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4. Wat is de procedure en wie heeft welke rol? 
 
Procedure indienen aanvragen buurtbudget 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  Wie kan een aanvraag indienen? 1.  Wie kan een aanvraag indienen? 

Bent u een inwoner van Best? Bent u een inwoner van Best? 
Helaas, u kunt geen 
aanvraag indienen

Nee

Voldoet uw voorstel aan de doelstellingen en voorwaarden van het buurtbudget? 
(zie pagina 1en 2) 

Ja

Ja

Helaas, u kunt geen 
aanvraag indienen

Nee

Vul uw voorstel in op het aanvraagformulier (www.gemeentebest.nl/buurtbudget). 
U kunt uw aanvraag in heel 2015 indienen. Kort na 1 april 2015 worden de tot dan 
ingediende aanvragen behandeld. Blijkt dat na deze datum nog budget over is, dan 
worden daarna (complete) aanvragen op volgorde van binnenkomst behandeld. 

U kunt een aanvraag indienen, ga naar U kunt een aanvraag indienen, ga naar stap 2     

2.  Hoe kunt u een aanvraag indienen? 2.  Hoe kunt u een aanvraag indienen? 

 

 

 

 

 

 

 

Het Bewonersoverleg toetst of uw aanvraag aan de voorwaarden voldoet en of u het 
formulier goed hebt ingevuld. 

De gemeente toetst of  uw aanvraag niet: 

 
in strijd is met het Nederlands recht

 
in strijd is met het gemeentelijk beleid
in het regulier onderhoud en/of binnen afspraken met gesubsidieerde instellingen valt 
 

•
•
•

Gemeente en initiatiefnemer maken afspraken over het onderhoud bij voorstellen waarin 
zaken in de openbare ruimte worden geplaatst. 
De gemeente besluit over toekenning. 

 

Uitvoering

Indien de situatie hiertoe aanleiding geeft vindt een wijkraadpleging plaats: de 
wijkbewoners kiezen het beste voorstel/de beste voorstellen. 
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Rollen  
Bewoners: 

• nemen initiatief; 
• zorgen voor draagvlak; 
• voeren het initiatief uit. 

 
Bewonersoverleg zorgt: 

• voor communicatie rondom het buurtbudget; 
• voor tijdige toetsing van de aanvragen aan de voorwaarden; 
• voor tijdige doorzending van de aanvragen naar de gemeente; 
• waar nodig voor het ondersteunen van de initiatiefnemers bij het invullen van de aanvraag; 
• voor het organiseren van een wijkraadpleging indien noodzakelijk; 
• voor het informeren van aanvragers en bewoners over de uitkomst van de wijkraadpleging; 
• voor het stimuleren van aanvragers om aan hun initiatief meer bekendheid te geven (via 

wijkkrant, wijkwebsite, wijkberichten, wijkpagina van www.gemeentebest.nl). 
 

De stichting Welzijn Best-Oirschot voert binnen de subsidieafspraken de volgende taken uit: 
• helpt het bewonersoverleg om meer en andere groepen te benaderen en nieuwe/andere 

aanvragen binnen te halen; 
• helpt aanvragers bij het indienen van hun initiatief en ondersteunt waar nodig bij de 

uitvoering zonder het initiatief over te nemen; 
• geeft indien nodig ondersteuning aan het bewonersoverleg bij het organiseren van een 

wijkraadpleging; 
• helpt het bewonersoverleg met het bijhouden van een overzicht van de ingediende 

buurtbudgetaanvragen en het bijhouden van de voortgang van de uitvoering (inhoudelijk). 
Per buurt/wijk wordt een taakverdeling afgesproken tussen opbouwwerk en bewonersoverleg. 
In principe onderhoudt het bewonersoverleg het contact met de aanvragers en volgt het de 
uitvoering van de initiatieven. Het opbouwwerk geeft vooral handreikingen om de hoeveelheid 
werk te beperken. 

 
De gemeente (Integrale wijkontwikkeling): 

• zorgt gemeentebreed voor communicatie over buurtbudgetten; 
• zorgt voor tijdige toetsing en beoordeling van alle aanvragen; 
• draagt zorg voor betaling van de facturen en houdt een (o.a. financieel) overzicht bij; 
• volgt de uitvoering van initiatieven; 
• zorgt voor evaluatie en zo nodig aanpassing van het beleid. Dit gebeurt in samenspraak met 

Bewonersoverleggen/GOEB en initiatiefnemers. 
 
GOEB: 

• organiseert een uitwisseling van de initiatieven in verschillende wijken tussen de 
bewonersoverleggen (op gebied van werving, wijkraadpleging, communicatie, geslaagde 
initiatieven, e.d.). 

 
NB Vragen/problemen die niet in de regeling zijn voorzien kunnen altijd worden voorgelegd aan de 
gemeente (Integrale wijkontwikkeling). 
 
 

http://www.gemeentebest.nl/
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5.  Communicatie  
 
Communicatie 
Het geld dat het bewonersoverleg nodig heeft voor communicatie, wordt betaald uit de jaarlijkse 
beschikbare subsidie voor het bewonersoverleg en niet uit het buurtbudget.  
 
Ook gemeentelijk vindt er communicatie plaats over de buurtbudgetten. Alle bewoners van Best 
worden uitgenodigd met initiatieven te komen en deze in te dienen bij hun bewonersoverleg. Hierbij 
wordt ook beoogd meer doelgroepen te bereiken, jongeren, ouderen. De gemeentelijke communicatie 
is bedoeld ter ondersteuning van de publiciteit in/door de wijken. 
 
 
6.  Evaluatie en jaarrapportage 
Jaarlijks evalueert de gemeente (Integrale wijkontwikkeling) het proces van het buurtbudget. Ook 
stelt zij voor het college een jaarrapportage op over de totale bestedingen per wijk en de aard van de 
bestedingen binnen Best. 
Op basis van de evaluatie kunnen aanpassingen van het beleid plaatsvinden. 


