
 
 
 
 
 
 

 
Motie: Transparanter over subsidie inwonersinitiatieven 
 
De raad van Steenwijkerland in vergadering bijeen op 24 november 2020 
  

constaterende dat:  

• voor het verstrekken van subsidie voor het stimuleren van 

inwonersinitiatieven via “de nadere regels inwonersinitiatieven 2020” door 

het college een adviescommissie is ingesteld; 

• de adviescommissie een zwaarwegend advies geeft aan het college bij de 

toekenning van subsidies aan mede inwoners; 

• er op de website algemene informatie staat over de subsidie ‘Inwonersinitiatieven 

zijn goud waard’ rondom spelregels en hoe deze is aan te vragen; 

• er een aantal titels  van initiatieven genoemd worden die al eerder een subsidie 

ontvangen hebben en de gemeente hiermee nieuwe aanvragers wil inspireren; 

overwegende dat:  

• het van groot belang is dat de adviescommissie op geen enkele wijze de schijn 

van tegenstrijdige belangen dient te wekken; 

• de leden van de adviescommissie daarom dienen te beschikken over de 

competenties ‘ bekwaam’ en ‘integer’; 

• de leden van de adviescommissie op deze competenties worden geworven 

volgens een transparante procedure; 

• voor het instellen adviescommissie waarbij de leden zijn getoetst op 

bekwaamheid en integriteit, een reglement dient te worden vastgesteld en 

goedgekeurd door het college; 

• er in de politieke markt van 17 november 2020 veel vragen zijn gekomen over de 

werkwijze en transparantie rondom deze subsidie; 

• in het coalitieprogramma het doel is opgenomen dat men een open en transparante 

bestuursstijl herkent; 

• subsidies betaald worden vanuit gemeenschapsgeld en inwoners recht hebben om 

te weten hoe dit besteed wordt; 

• nieuwe aanvragers niet geïnspireerd worden door de titel van een subsidieaanvraag, 

maar juist meer informatie kunnen halen uit de gehele aanvraag; 



roept het college op om:  

• een reglement op te stellen voor de adviescommissie waarin de werving en 

selectie van integere en bekwame leden, de werkwijze en de wijze van 

besluitvorming van de adviescommissie wordt vastgelegd; 

• op de website de samenstelling van de commissie vermelden; 

• alle subsidieaanvragen van ‘Inwonersinitiatieven zijn goud waard’ openbaar op de 

website te publiceren; deze te voorzien van het advies van de commissie en te 

motiveren waarom de subsidie is gehonoreerd of geweigerd; 

• op de website de werkwijze van de subsidieaanvraag te beschrijven; 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Ingediend door:  

 
Emmy Elgersma 


