DORDRECHT 1 , 0

Gemeentebestuur

BESLUIT

Nr. MO/1666245

Spuiboulevard 300
3311 GR DORDRECHT

Subsidieregeling Wijkwensen Dordrecht 2016

Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT;

gelet op de bepalingen in titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 4
van de Algemene subsidieverordening Dordrecht;

BESLUIT:
vast te stellen de navolgende
Subsidieregeling Wijkwensen
Dordrecht 2016
HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1

Begripsomschrijvingen
Wijkwens: een plan van bewoners om de leefbaarheid, de sociale samenhang en
de veiligheid in de eigen wijk, buurt of straat te versterken.
b. Aangewezen gebieden; de drie gebieden waarvoor het college een
gebiedsmanager heeft aangesteld: Centrum (wijken Binnenstad, Reeland, Staart
en Noordflank), Oost (wijken Dubbeldam, Stadspolders en Sterrenburg), West
(wijken Nieuw en Oud Krispijn, Wielwijk en Crabbehof).
a.

Artikel 2
Doelstelling
Het college kan op aanvraag subsidie verstrekken voor wijkwensen van bewoners in
door het college aangewezen gebieden, ter bevordering van de sociale samenhang,
de leefbaarheid en de veiligheid in de wijk.
HOOFDSTUK 2. SUBSIDIEPLAFOND EN VERDELING VAN HET BESCHIKBARE
BEDRAG

Artikel 3

Subsidieplafond
1. Het college stelt jaarlijks voor 1 augustus voorafgaande aan het daarop volgende

subsidiejaar voor deze regeling subsidieplafonds vast, onder voorbehoud van
verstrekking van de bijbehorende middelen door de raad.
2. Het college kan de eerder vastgestelde subsidieplafonds verhogen of verlagen.
3. Bij het vaststellen van het subsidieplafond wordt aangegeven op welke wijze het
plafond wordt verdeeld over de drie gebieden.
4. Besluiten als bedoeld in het eerste en tweede lid worden kenbaar gemaakt via
publicatie in de huis-aan-huisbladen en de gemeentelijke website.
Artikel 4

Wijze van verdeling
Alle aanvragen worden beoordeeld door een regiegroep en op basis van deze
beoordeling gerangschikt, naarmate de plannen bijdragen aan de versterking van:
a. de leefbaarheid;
b. de sociale samenhang;
c. de veiligheid in de wijk.
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HOOFDSTUK 3. AANVRAAG VAN DE SUBSIDIE
Artikel 5
Aanvraag
Wijkwensen kunnen worden ingediend via het e -mailadres wijkwensen(adordrecht.nl.
Artikel 6

Indieningsdata
1. De regiegroep vergadert circa 1 x per 2 maanden. De vergaderdata en de

indieningdata worden gepubliceerd op de gemeentelijke website
(www.dordrecht.nljv_v_ijkwensen).
2. Uiterlijk 2 weken voor de regievergadering, als bedoeld in het eerste lid, dient een

complete aanvraag, als bedoeld in artikel 5, in bezit te zijn van het
coördinatiepunt wijkwensen, op de in artikel 5 genoemde wijze.

HOOFDSTUK 4. WEIGERING VAN DE SUBSIDIE
Artikel 7

Weigeringsgronden
Onverminderd artikel 11 van de Algemene subsidieverordening Dordrecht wordt een
subsidieaanvraag in ieder geval geweigerd indien:
a. het college gegronde redenen heeft om aan te nemen dat er te weinig draagvlak
is voor deze wijkwens;
b. de wijkwens betrekking heeft op (privé)belangen van de initiatiefnemer;
c. de wijkwens niet voor een ieder toegankelijk is;
d. niet wordt voldaan aan het bepaalde in deze regeling.

HOOFDSTUK 5. OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 8
Overgangs- en slotbepaling
1. Deze regeling kan worden aangehaald als "Subsidieregeling Wijkwensen
Dordrecht 2016.
2. De Nadere regels subsidie voor wijkwensen 2011 worden ingetrokken.
3. Deze regeling treedt in werking op 1 augustus 2016.

' ...Aldus vastgesteld in de vergadering van 12 juli 2016.

4.

-' .Het college van Burgemeester en We ouders
'de loco-secretáI-is
de burg n'eester

H. Kranendorik
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