Dorpsbelangen
Drouwen, Bronneger en Bronnegerveen
Dorpsbudgetten
Doel: Het versterken en behouden van de leefbaarheid in het werkgebied en het versterken van de
zelfredzaamheid en saamhorigheid. Het werk gebied betreft de drie dorpen; Drouwen, Bronneger en
Bronnegerveen.
Kaders t.b.v. Dorpsbudgetten vanuit de Gemeente Borger-Odoorn.
Voorwaarden vanuit de gemeente:
1. Dorpsbelangen stelt jaarlijks in samenspraak met haar achterban een begroting op waarin
wordt beschreven welke activiteiten worden uitgevoerd van het dorpsbudget.
2. De activiteiten voldoen aan de volgende voorwaarden:
a. De activiteiten dragen bij aan het in stand houden of verbeteren van de leefbaarheid.
b. De activiteiten zijn niet in strijd met de wet, het gemeentelijke beleid of het beleid van
andere overheden.
c.

De activiteiten zijn bij voorkeur opgenomen in een actuele en door het werkgebied
opgestelde dorpsagenda.

d. Er vindt enige mate van zelfwerkzaamheid van de inwoners plaats bij de voorgenomen
activiteiten. Zonder daarbij het openbare gebied geweld aan de doen, dan wel onveilig te
handelen en /of een onveilige situatie te creëren.
e. In voorkomende gevallen worden over de activiteiten afspraken in het kader van beheer,
onderhoud en aansprakelijkheid gemaakt in een overeenkomst tussen de gemeente en de
belangenvereniging.
f.

Bij het niet nakomen van de gemaakte afspraken behoudt de gemeente zich het recht
voor om de activiteiten te beëindigen / te verwijderen op kosten van dorpsbelangen dan
wel budget in te houden bij een volgende toekenning.

g. De bij de gemeente werkzame gebiedscoördinatoren fungeren hierbij als eerste
aanspreekpunt voor de dorpsbelangen.
Kaders t.b.v. Dorpsbudgetten vanuit Dorpsbelangen.
Het bestuur van Dorpsbelangen is verantwoordelijk voor het toekennen van de Dorpsbudgetten.
Het bestuur zal bij het toekennen van het dorpsbudget toetsen aan de volgende kaders:
1. Voldoet het initiatief aan de gemeentelijke regels.
2. Is er draagvlak voor het initiatief en waar blijkt dat uit?
3. Is er gezocht naar andere fondsen? Zeker als het gaat om grotere bedragen vinden we het
belangrijk dat er ook naar andere fondsen gezocht blijft worden. We kunnen het geld maar 1
keer uitgeven. Daarom kiezen we bij grote projecten eerder voor cofinanciering dan voor het
volledig inzetten van het dorpsbudget. Wat wel mogelijk is, is het reserveren van budget voor
grote projecten. Dit moet dan wel al bij de begrotingsvergadering gedaan worden.
4. Moet er in de meerjarenbegroting geld worden gereserveerd voor onderhoud?
5. Wat is de spreiding van het dorpsbudget in de drie dorpen (DBB)?
6. Het budget is niet bedoeld om reguliere kosten (bijvoorbeeld vergaderkosten e.d.) van
Dorpsbelangen en andere (bewoners)verenigingen te financieren
7. Het bestuur zal erg terughoudend zijn met het toekennen van structurele budgetten. Hierbij zal
jaarlijks bekeken worden of er nog draagvlak is voor het initiatief. Uit eerder toegekende
budgetten kunnen geen verworven rechten geclaimd worden.

Dorpsbelangen
Drouwen, Bronneger en Bronnegerveen
Elk initiatief moet worden gedragen door een groep inwoners. Het bestuur van Dorpsbelangen zal bij
elk initiatief een bestuurslid toewijzen als contactpersoon. Dit bestuurslid kan adviseren.
Hoe gaat het in de praktijk?
• Iedereen met een goed en leuk idee om de leefbaarheid in Drouwen, Bronneger en
Bronnegerveen (DBB) te versterken of mensen elkaar te laten ontmoeten, kan een aanvraag
indienen.
•

Om een budget aan te vragen gebruikt u een speciaal daarvoor ontwikkeld aanvraagformulier.
Deze is beschikbaar op de website van Dorpsbelangen; www.dorpsbelangen-dbb.nl

•

Jaarlijks organiseert Dorpsbelangen een begrotingsvergadering voor alle inwoners. Dit is het
moment waarop inwoners hun initiatieven kunnen presenteren voor het komend jaar.

•

In deze vergadering maakt het bestuur bekend aan welke initiatieven zij geld toekent en
waarom (verantwoording).

•

Ook doet het bestuur verslag van de initiatieven van het afgelopen jaar.

•

Mocht er na deze begrotingsvergadering nog budget over zijn zal het bestuur dit in de rest van
het jaar toekennen en hierover verantwoording afleggen in de volgende
begrotingsvergadering.

•

De uitvoering van het initiatief gaat in overleg met het bestuur van Dorpsbelangen. De
initiatiefnemers zijn verplicht Dorpsbelangen op de hoogte te houden van de voorbereiding en
uitvoering. Aanwijzingen van de penningmeester (bijvoorbeeld over de naam op de nota)
moeten worden opgevolgd.

Het dorpsbudget is niet bedoeld voor:
• Commercieel of eigen belang
•

Besloten straatfeesten of andere initiatieven waaraan niet iedereen, potentieel, aan mee kan
doen.

Tot slot:
Dorpsbelangen en de gemeente gebruiken de komende jaren om te leren. Er mag best iets fout gaan
en er zal waarschijnlijk nog wel iets wijzigen. We zullen hier samen een succes van moeten maken.
Om er een succes van te maken hebben we onze inwoners nodig.
Ideeën en opmerkingen zijn dan ook altijd welkom.

