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Datum 9 december 2019

Onderwerp
Initiatiefrijk De Wolden ronde 4 – november 2019

Wij willen
De initiatiefnemers van deze projecten steunen met een financiële bijdrage uit de 
regeling Initiatiefrijk De Wolden (IDW). Hiermee dragen we bij aan het vergroten van de 
leefbaarheid in de gemeente.

Wij besluiten
1. De aanvragen voor initiatieven 1, 2, en 4 (zie schema) subsidie te verlenen en direct 

vast te stellen ter waarde van € 8.046
2. De aanvraag voor initiatief nummer 3 af te wijzen bij IDW en te behandelen als 

reguliere subsidieaanvraag via het cultuurbeleid. 

Want
1.1 Initiatief 1, “beeldrealisatie, opname, monteren en uitzenden van sociaal culturele 

evenementen en dialoogbijeenkomsten in DW” voldoet aan de eisen van IDW

Sociale vitaliteit: 
Vergroten sociale samenhang in de Zuidwoldiger samenleving. Sociaal culturele 
activiteiten in de huiskamers brengen. 

Leefbaarheid:
Groter bereik onder de inwoners, kan meer betrokkenheid bij de leefomgeving 
genereren.

Draagvlak:
De Lokale omroep wordt vaak gevraagd om verslag te doen van evenementen en 
bijeenkomst. De omroep bestaat dit jaar 30 jaar.

Duurzaamheid:
Stichting DNO media is een organisatie (stichting) met een bestuur en een PBO 
(programmabeleidsbepalend orgaan), dat bestaat uit vertegenwoordigers van de 
vele maatschappelijke stromingen in onze gemeente. Er wordt gewerkt aan een 
verdere uitbouw van de organisatie en verdere bijscholing vrijwilligers. 

Te beschikken bedrag: € 4.700,--

Burgemeester en wethouders
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1.2 Initiatief 2: “wandelommetje Berghuizen” voldoet aan de eisen van IDW.

Het doel is om wandelommetjes door en rondom Berghuizen aan te leggen om de 
wandelmogelijkheden te vergroten en de omgeving daarmee aantrekkelijk te 
maken om te gaan wandelen voor bewoners en recreanten/passanten. 
De wandelommetjes in kaart brengen door middel van infopaneel en 
bewegwijzering zodat de wandelpaden ook voor recreanten en passanten te 
vinden zijn.

Sociale vitaliteit: Onderling contact bevorderen door samen te werken bij aanleg 
en onderhoud en door samen te wandelen.

Fysieke woonomgeving: 
Met de nieuwe wandelroutes ontstaan er mogelijkheden om kleinere rondjes te 
wandelen en over onverharde paden te lopen.

Draagvlak: Er is al veel vrijwilligerswerk verricht en afgelopen seizoen is gebleken 
dat ook voor het onderhoud van de paden verschillende mensen en aanwonenden 
de handen uit de mouwen willen steken.
Project wordt gedragen door: dorpshuis De Barg’n, de dorpsvereniging, lokale 
ondernemers van BeB’s en minicampings en Theeschenkerij Weerwille.

Duurzaamheid: Er zijn twee vrijwilligers die het initiatief nemen voor onderhoud 
en hierbij andere bewoners mobiliseren als het veel werk is.
Er is een aantal vrijwilligers dat heeft toegezegd de paden te maaien die over hun 
eigen terrein lopen (bijv. langs een weiland)
Er zijn aanwonenden die delen van de paden kort houden zoals over de Dodiek.

De wandelpaden zijn gerealiseerd met veel vrijwilligerswerk, dat zal ook niet 
veranderen. Het afgelopen seizoen is gebleken dat ook voor het onderhoud van de 
paden verschillende mensen en aanwonenden de handen uit de mouwen willen 
steken.

Te beschikken subsidiebedrag € 900,--

1.3 Initiatief 4 “dorpsvisie Veeningen” voldoet aan de eisen van IDW.

Het maken en uitwerken van een dorpsvisie samen met de inwoners van 
Veeningen. Helder krijgen wat de behoeften zijn voor de toekomst.

Sociale vitaliteit: in het verleden zijn veel projecten – voortkomend uit de 
dorpsvisie-  gerealiseerd. De dorpsvisie verbindt. 

Leefbaarheid: Door een enquête te houden onder inwoners van het dorp - d.m.v. 
een vragenlijst die is samengesteld door inwoners van het dorp - wordt de 
betrokkenheid bij de woon- en leefomgeving vergroot. 

Draagvlak: De inwoners en verenigingen in het dorp steunen het initiatief tot de 
dorpsvisie, op alle gebieden worden vragen gesteld en antwoorden gegeven, 
waarmee ieder zijn voordeel kan doen. 

Duurzaamheid: PB neemt jaarlijks een bedrag in de begroting op voor de 
dorpsvisie en vraagt subsidie aan bij fondsen.

Te beschikken subsidiebedrag: € 2.445,50
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2.1 Initiatief 3 “Bijdrage voor de Kunstbende” van ICO Drenthe past beter bij 
cultuursubsidie dan bij Initiatiefrijk De Wolden.

Doel van het ICO is om 100 tot 150 deelnemers te werven voor de voorronde van 
Kunstbende Drenthe. Dit project is voor heel Drenthe en niet specifiek gericht op 
jongeren in De Wolden

Maar
-

Achtergrond
Initiatiefrijk De Wolden is onderdeel van “Samen Verder”, het vervolg op “van 
Ontmoeting naar Verdieping”. Met dit document en met het raadsbesluit van 8 november 
2018 heeft de Raad de ruimte en de opdracht gegeven om overheidsparticipatie door te 
ontwikkelen. Voor de periode 2019 tot en met 2021 is 1 miljoen euro beschikbaar 
gesteld.

De Subsidieregeling volgt de spelregels uit de Algemene Subsidieverordening gemeente 
De Wolden 2015 (hierna: Asv). Op grond van de Asv kunnen subsidies lager dan 
€ 7.500,- direct worden vastgesteld. Subsidies hoger dan € 7.500,- worden verleend en 
dienen uiterlijk 13 weken na uitvoering van de activiteiten waar de subsidie voor is 
verstrekt een verzoek tot vaststelling van de subsidie in te dienen.

Aanvragen onder de € 2000,- (€ 1.00,- tot en met € 1.999,-) worden ambtelijk 
afgehandeld.

De financiële gevolgen zijn 
Het verstrekken van de subsidie past binnen het beschikbare budget voor dorpen- en 
kernenparticipatie ”4061050000”. Over 2019 resteert een bedrag van € 10.295,--

Alternatieven
In ronde 1 en 2 van 2019 hebben we alle subsidieaanvragen 1/3 van de begroting 
verleend, vooral ook gezien het grote aantal aanvragen en het bedrag van € 123.461, -- 
dat in 2018 was gebruikt van 2019. In de 3de ronde hebben we het Initiatief 
“woonomgeving hofje Wiltenweg in de Wijk” met 50% van begroting gesubsidieerd. 
Uitvoering was anders niet mogelijk geweest. In dit collegevoorstel stellen we voor 2 
projecten met 50% te subsidiëren. De DNOmedia vanwege hun 30 jarig bestaan en de 
dorpsvisie Veeningen omdat we ook dorpsvisies in andere dorpen met 50% honoreren. 

Bijlagen
Schema IDW ronde 4-2019
Aanvragen en begrotingen 
Persbericht


