
   
 
 
Raadsvragen inwonersinitiatieven in coronatijd 
 
 

De laatste RIB n.a.v. onze vragen over het inwonersinitiatievenbudget en signalen die wij 
ontvingen uit het zogeheten voorliggend veld van informele organisaties baart ons zorgen en 
leidt tot de volgende vragen. 
 

1. Heeft het college wel echt een goed beeld hoe het gaat met alle informele 
organisaties en inwonersinitiatieven in deze coronatijd? 

2. Hoe kan het dat enerzijds het college ons vertelt met alle organisaties goed contact 
te hebben dat anderzijds we horen dat er organisaties zijn die aangeven helemaal 
geen contact te hebben gehad en zelf moeten uitzoeken hoe ze het moeten rooien in 
deze tijd? 

3. Kunnen organisaties met een subsidierelatie die de afgelopen tijd geen activiteiten 
hebben kunnen organiseren, en daarmee ook minder inkomsten hebben kunnen 
verwerven, erop vertrouwen dat de gemeente meedenkt en meehelpt om weer op 
te starten en dat het niet hebben kunnen voldoen aan de resultaatsverplichtingen 
niet leidt tot korten op subsidies zodat ook op de langere termijn de continuïteit 
wordt gewaarborgd? 

4. Hoe zit het met het wegvallen van het intitiatievenbudget waarvan we nooit hebben 
begrepen dat dat een gevolg was van de ingrepen in het gebiedsgericht werken? 
Welke steun en stimulans kunnen inwonersinitiatieven nog wel van de gemeente 
verwachten? 

 

 
Toelichting 
Wij hoorden deze week van een aantal organisaties uit het NIO-netwerk dat er geen contact was met de 
gemeente, dat het een zoektocht en een puzzel is om te weten wat wel en niet kan in deze tijd. Dat organisaties 
een beetje naar eigen idee hebben moeten besluiten om te sluiten en nu al dan niet open te gaan al dan niet 
met maatregelen waarvan men denkt dat dat verstandig is. Organisaties draaien op allerlei bronnen van 
inkomsten. Een deel hiervan is sponsoring. Dit valt ook deels weg. De subsidieprocedures zijn ingewikkeld (dat 
waren ze al) en zijn op basis van prestaties. Die prestaties kunnen niet geleverd worden. Dan is de vraag wat 
voor effect dit heeft op de steun. Wij vinden het belangrijk dat dit soort organisaties nu weer goed uit de 
startblokken komen, weer echt wat kunnen gaan betekenen en zich niet ook nog eens druk moeten maken over 
de continuïteit. De zomer staat voor de boeg, voor sommigen dè tijd om actief te zijn, voor anderen opnieuw 
een stille periode, daarnaast zitten we nu op het kantelpunt van lock-down naar de anderhalve meter 
samenleving, niet makkelijk voor deze organisaties en juist dan is support van de gemeente belangrijk. Nu wij 
vermoeden dat er tot nu toe geen tot weinig contact is geweest vinden we dat dit nu op hele korte termijn 
alsnog moet gebeuren en proactief te zijn als gemeente naar deze cruciale schakels in de zo belangrijke sociale 
samenhang in onze gemeente. Dit opgeteld bij de al aanwezige onduidelijkheid over de steun aan 
inwonersinitiatieven lijkt ons voldoende aanleiding om hier nu een aantal vragen over te stellen en te hopen dat 
onze vragen leiden tot actie. 
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