Leuk idee?

De BuurtBonus helpt!
Heeft u een idee hoe de leefbaarheid in straat,
buurt, wijk of dorp met hulp van uw mede-bewoners
verbeterd kan worden? Helaas stagneren deze goede
ideeën en lovenswaardige initiatieven vaak, omdat
voor de uitvoering geld nodig is. Daarom heeft de gemeente de BuurtBonus ingesteld: een geldbedrag dat
beschikbaar is om prima ideeën uit te kunnen voeren
en burgerinitiatieven levensvatbaar te maken.
Ideeën en plannen die aantoonbaar bijdragen aan de leefbaarheid en waaraan bewoners zelf daadwerkelijk meewerken, komen
voor de BuurtBonus in aanmerking.
Zomaar wat voorbeelden: een zitbankje bij het water, een wip of
schommel, een festiviteit in de buurt, een sport- of spelvoorziening, een extra perkje of bloembak en een extra maatregel
waardoor de verkeersveiligheid wordt vergroot.

Criteria
1. Het project, hoe kleinschalig het ook is, bevordert de leefbaarheid in de buurt en is voor de hele buurt of dorp toegankelijk of te gebruiken.
2. Kosten van representatie (bijvoorbeeld geschenken en bloemen) en van consumpties en maaltijden/barbecues komen
niet aanmerking.
3. Het moet gaan om een project dat geen deel uit maakt van
een bestaand plan of programma, zoals het jaarprogramma
van de gemeente of het wijk- of dorpsbudget.
4. Het project wordt georganiseerd of uitgevoerd door één of
meer bewoners, de bewonersorganisatie, de buurtvereniging
enz.
5. Het plan mag niet in strijd zijn met wettelijke regels en gemeentelijk beleid; bij de beoordeling van de aanvraag let
de gemeente daar uiteraard goed op.
6. Het aantonen van draagvlak in de wijk of buurt is verplicht,
bijvoorbeeld door een handtekeningenlijst bij het aanvraagformulier te voegen.
7. Meer aanvragen uit dezelfde buurt, wijk of dorp kunnen
worden gehonoreerd, als het maar om verschillende projecten gaat. Dat neemt niet weg dat er gestreefd wordt naar
evenwichtige spreiding van de BuurtBonus over de buurten,
wijken en dorpen.

Spelregels
1. De aanvraag moet uiterlijk zes weken vóór de start van het
evenement of de uitvoering van het werk ingediend worden
door een bewoner, bewonersorganisatie, stichting, vereniging etc.
2. Het maximaal beschikbare bedrag per aanvraag is € 1000,-.
3. Alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren (mét een begroting) worden in behandeling genomen.
4. De volgende kosten komen niet in aanmerking:
a. kosten voor representatie, zoals geschenken en bloemen
b. kosten voor consumpties en maaltijden/ barbecue
5. Aan de hand van de door u verstrekte gegevens beoordeelt
de betreffende portefeuillehouder in het college van B&W
of uw aanvraag aan de criteria en de spelregels voldoet. Zo
ja, dan hoort u dat binnen vier weken en kunt u aan de
slag. Zo nee, dan hoort u dat ook binnen een maand, compleet met toelichting waarom de bijdrage niet wordt verstrekt.
6. Binnen een maand na afloop van de activiteit of voltooiing
van het project moet een financiële verantwoording (inclusief een kopie van de originele facturen) bij de gemeente
worden ingediend. Daarna vindt uitbetaling plaats.
7. Op dit moment bestaat het totaalbudget van de BuurtBonus
uit € 14.000,- per jaar. Aanvragen worden in volgorde van
binnenkomst behandeld. Tot 1 juli zal rekening gehouden
worden met reservering van de gelden tot een maximum
van € 1000,- per wijk/kern. Wanneer het budget op is,
hoort u dat direct na uw aanvraag. Vergeefs ingediende
aanvragen kunt u het volgende jaar opnieuw indienen.

Aanvraagformulier
Voor het aanvragen van de BuurtBonus moet het aanvraagformulier, dat bij deze folder ingevouwen is, ingevuld worden. U
kunt het ook vinden op www.goes.nl > Bouwen en wonen > Uw
leefomgeving > Bewonersinformatie. Het volledig ingevulde
aanvraagformulier kunt u inleveren bij de receptie van het
Stadskantoor of verzenden aan: Gemeente Goes, afdeling
Samenleving, Postbus 2118, 4460 MC Goes.
Heeft u vragen over de BuurtBonus, neem dan contact op met
de afdeling Samenleving, mevrouw Dini Osté telefoonnummer
(0113) 24 97 46, e-mail d.oste@goes.nl
De spelregels van de BuurtBonus zijn opgesteld op basis van de
Algemene wet bestuursrecht en de Verordening BuurtBonus gemeente Goes.

