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Bestedingsplan 2017/ Verantwoording 2016,
Werkgroep Wijkbudget Stroinkslanden 14‐02‐2017
Inleiding
Zoals het er op dit moment voor staat, staat het voortbestaan van het Bewonersteam
Stroinkslanden, zoals deze tot op heden heeft gefunctioneerd, op losse schroeven. Er zal door
het interim bestuur een plan worden opgesteld om te kijken wat de beste oplossing voor deze
impasse gaat worden.
De werkwijze van de WWS zal hierdoor niet veranderen. Tot op de dag van vandaag heeft
deze alleen nog maar louter positieve reacties opgeleverd ook bij monde van de
vertegenwoordigers van de stadsdeel‐commissie Zuid. De werkgroep wijkbudgetten bestaat
dan ook al jaren uit bijna dezelfde leden en zijn dan ook komend jaar weer van plan, met
medewerking van de buurtbewoners een groot aantal projecten op gebied van leefbaarheid,
veiligheid, speelvoorzieningen, saamhorigheid bijeenkomsten, jeugd en ouder activiteiten in
onze wijk Stroinkslanden, te gaan ondersteunen.
We streven nog steeds het doel na dat alle wijkbewoners zelf actief kunnen participeren om
verbeteringen in hun wijk aan te brengen.
Hieronder volgt het vijfde voortgangsverslag.
Aanpak van & uitgangpunten voor de WWS
De werkgroep wijkbudget Stroinkslanden richt zich op alle bewoners van de wijk
Stroinkslanden. In dit vijfde jaar waarin de werkgroep opereert, zijn de volgende
uitgangspunten inmiddels geformuleerd:

1. Bedragen en ‘(politieke) kaders’
De bedragen (in €):
(Jaar) Budget 2017

€ 59.183

De bewoners (initiatiefnemers) zelf zijn verantwoordelijk voor een goede en volledige uitvoering
van een idee. Dat betekent dat de aanvrager in principe zelf moet onderzoeken wat de kosten zijn,
of er ook geld van derden beschikbaar is en aangeven of ze bezwaren verwachten tegen het idee.
De WWS heeft de “regie” in handen aangaande de wijkbudgetten en dient deze te toetsen.
Beoordeling van activiteiten en projecten vanuit het wijkbudget vindt plaats op grond van de
volgende door de Gemeenteraad gestelde wensen gericht op en met in acht neming van de
volgende spelregels:
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Door de Gemeenteraad gestelde wensen :
 het bevorderen van de arbeidsparticipatie
 een schone en *hele leefomgeving
 het vergroten van het veiligheidsgevoel
 het stimuleren van wijkdiensten voor zorgafhankelijken
 het stimuleren van duurzaam gedrag
 het bevorderen van de leefbaarheid
 het bevorderen van de sociale samenhang.
* met heel bedoelen we: de technische staat van onderdelen in de openbare ruimte
De volgende spelregels zullen in acht worden genomen:








het initiatief is niet strijdig met de wet en de gemeentelijke regelgeving
het initiatief past binnen de genoemde, politiek bestuurlijke kaders
het initiatief dient geen privébelang
bewoners treden op als opdrachtgever
er is aantoonbaar draagvlak in de straat, buurt, of de wijk
het initiatief moet haalbaar zijn
De BTS/ WWS heeft het recht om bij te sturen in prioriteiten van aanvragen

Aan deze uitgangspunten kunnen nog aanvullende spelregels of toetsingscriteria worden
toegevoegd.

WWS bestaat uit :

Leden:
Voorzitter: Fred Geuvers
Notulist: Bert Kollenhof
Els Nijenhuis, Brigitta de Gier, Jenny Schonewille
en Nico Dassen
Support (vanuit het BTS)
Jacqueline van der Veen en Marianne van Zaalen.
Support (Adviserende taak/rol) vanuit
Stadsdeelmanagement : Zarina Dihal‐Chedi
Stadsdeelbeheer: André Hardiek
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De WWS is een werkgroep binnen het Bewoners Team Stroinkslanden en is als zodanig een
onderdeel van de ‘wijkraad structuur’ van de wijk.
Door de wijzigingen in de organisatie van de BTS zal de WWS het komende jaar het merendeel
van haar taken op zelfstandige voet gaan uit voeren met ondersteuning van de nog zittende
leden van de BTS en het Stadsdeelmanagement Zuid.

2. Het verzamelen van de initiatieven
Om de bekendheid van het idee ‘wijkbudgeten’ in de wijk te vergroten en de mensen er op te
attenderen, hoe men te werk kan gaan om hun idee in te dienen via de actie “jij maakt de buurt”
wordt er gebruikt gemaakt van :





Posters/flyers; bijvoorbeeld voor winkelcentrum en overige winkels en scholen;
Huis aan Huis Krant;
Stroinkskrant (nieuwsbrief BTS);
Verwijzen naar de website van BTS, waarvoor een speciaal gedeelte is ingericht voor de WWS
(www.stroinkslanden.nl);
 Verwijzen naar de website van Gemeente Enschede
(http://jijmaaktdebuurt.enschede.nl).

3. Draagvlak
De initiatiefnemer/wijkbewoner is verantwoordelijk voor het aantonen van draagvlak voor het
idee.
Draagvlak moet worden aangetoond door fysiek een lijst met verzamelde handtekeningen van om/
aanwonenden en direct belanghebbenden, aan te leveren aan de WWS.
Dit geldt alleen voor die ideeën gevallen waarvan de werkgroep vind, dat hier draagvlak moet
worden aangetoond.
Daarnaast zal, bij aanvragen waarvan het bedrag boven de € 5000,00 ‐uitkomt dit getoetst moeten
worden tijdens de openbare BTS wijkbijeenkomsten. De initiatiefnemer kan –in overleg met de
WWS‐ tijdens bovenstaande bijeenkomsten eventueel een presentatie geven over het idee,
waarna er een stemronde wordt gehouden.

4. Werkwijze toekenning en verdeelsleutels
Tijdens de eerste openbare wijkvergadering in 2012, zijn de drie voorgestelde categorieën van
aanvragen (bedragen) , goedgekeurd. Daarmee heeft de WWS vooraf meer speelruimte om snel te
kunnen handelen naar bewoners en bestaan duidelijke spelregels hoe hier mee om te gaan.
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Er zijn drie classificaties vastgesteld:
a) aanvragen tot € 1500,‐
b) aanvragen van € 1500 ‐ € 5000,‐
c) aanvragen boven de € 5000,‐
Bedragen tot 1.500,‐
Om de snelheid van handelen naar de wijkbewoners cruciaal is (snelle terugkoppeling op
ingediende aanvragen), heeft de WWS vanuit de bewoners het mandaat gekregen om bij
incidentele aanvragen tot € 1.500,‐ zelfstandig de afweging te kunnen maken over aanvragen.
Periodiek, in ieder geval twee keer per jaar, legt de WWS aan de wijkbewoners verantwoording af
over de gemaakte keuzes, tijdens een openbare wijkvergadering.
Uitgangspunten kunnen jaarlijks worden aangepast, wanneer nieuwe inzichten daartoe aanleiding
geven.

Bedragen van € 1.500,‐ tot € 5.000,‐
Bij aanvragen boven de € 1.500,‐ tot € 5.000,‐ dienen de aanvragen vergezeld te gaan van een lijst
met handtekeningen, van alle aan en omwonenden die betrokken kunnen zijn/worden bij de
aanvraag. Deze dient voor het aantonen van het draagvlak in de buurt.
Wanneer bewoners zelf al een ‘raadpleging’ hebben gehouden (via bv. het verzamelen van
handtekeningen), kan dit ook al worden beschouwd als een geldige wijkraadpleging.
Samen met deze “wijkraadpleging” en de beoordeling van de WWS kunnen deze aanvragen worden
toegewezen.
Bedragen boven de 5.000,‐ Euro
Bij aanvragen boven de € 5.000,‐ ; wanneer bewoners zelf al een raadpleging hebben gehouden
(via bv. het verzamelen van handtekeningen), dan kan dit ook al worden beschouwd als een
geldige wijkraadpleging. Wanneer dan tijdens de stemming bij een de openbare BTS
wijkbijeenkomst geen zwaarwegende bezwaren bestaan, dan wordt de aanvraag in principe
gehonoreerd. Indien door omstandigheden geen wijkbijeenkomst wordt gehouden, zullen deze
aanvragen worden voor gelegd aan de adviseurs van het Stadsdeelmanagement Zuid die
hier dan een adviserende rol in vervullen.
Wijk overschrijdende verzoeken worden door gestuurd en afgehandeld via de overkoepelende pot
“Initiatiefkracht” welke ook de verzoeken afhandelt van overige zuid‐wijken.
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Verdeelsleutel:
De WWS tracht ook om het in 2017 beschikbare budget gelijk te verdelen over het eerste en
tweede halfjaar. Dit wordt gedaan, om voortgang te houden in het binnenkrijgen en verwerken van
aanvragen: een ‘stuwmeer’ aan aanvragen aan het einde van het jaar moet zo worden voorkomen.
Daarnaast zal de WWS ook in de gaten houden of aanvragen enigszins per buurt en onderwerp
worden gespreid.
Om e.e.a. inzichtelijk te houden, heeft de WWS vanaf de start een aanvragen‐overzicht
bijgehouden, dat ook via de al eerder genoemde website voor de wijk toegankelijk is.
Overigens kunnen ook leden van de wijkraad/werkgroepen initiatieven indienen; zij zijn zelf
immers ook bewoners van de wijk. Voor goedkeuring geldt dezelfde procedure als bij
buurtbewoners die geen lid zijn van de wijkraad.

5. Stand van zaken per 31 december 2016
Uit het afgelopen jaar, blijkt het volgende:


Ondanks de meerderheid aan aanvragen voor saamhorigheid bijeenkomsten en
kerstvieringen geeft het rest aantal aanvragen toch een grote diversiteit aan onderwerpen
weer. Ondanks het feit dat er natuurlijk de laatste jaren al een flink aantal ideeën zijn
verwezenlijkt, blijven de aanvragen binnenkomen.



Het kleinste toegewezen budget bedraagt € 75,‐ (Aanschaf Kerstboom/Viering) het grootste
tot nu toe: € 15.000,‐‐ (bijdrage onderhoud Stroinkshal).



Samenwerking met gemeente (stadsdeelmanagement‐ en beheer Zuid) en andere
belanghebbenden in de wijk over wijkbudgetten en het betrekken van alle bewoners bij de
aanvragen verloopt nog steeds prima.
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6.

Algemene Opmerkingen

Met in acht‐neming van de nog uit te komen nieuwe folder “Regels Wijkbudgetten” zullen wij ook het
komend jaar net als afgelopen jaren proberen om zoveel mogelijk nieuwe ideeën te ondersteunen.
Wij hebben onze toewijzingsbrief aangescherpt met een aantal voorwaarden uit de “ Besluitenlijst”
en gesteld, als aanvragers niet voldoen aan de eisen en voorwaarden, deze op een z.g. Black List komen en
pas weer in aanmerking komen voor een nieuwe aanvraag, als de oude aanvraag naar tevredenheid is
afgehandeld.
De WWS volgt (in principe) het beleid van de gemeente Enschede, aangaande speelplekken en
verkeersmaatregelen en bezuinigingen in de openbare ruimten (gras maaien/verwijderen van bladeren,
strooien etc.).
Derhalve zal de WWS aanvragen van bovengenoemde onderwerpen die door de Gemeente
Enschede, in het kader van de bezuinigingen, niet meer worden behandeld, wel in
behandeling nemen maar heel terug houdend zijn in het eventueel goedkeuren van deze
aanvragen.
Mede oorzaak van deze beslissing is dat bij een speelplek ook het onderhoud voor 10 jaar
moeten worden gefinancierd met WWS‐geld. Aanvrager(s) worden ook geadviseerd de
website www. jantjebeton.nl te raadplegen.


Aanvragers die een aanvraag indienen aangaande verkeers‐remmende maatregelen of
anderzijds onderwerpen die iets met het verkeer van doen hebben, worden door verwezen
naar het Verkeers‐spreekuur in het Stadskantoor. Verder adviseren wij de bewoners de
volgende websites te raadplegen; www.vvn.nl en www.meldpuntveiligverkeer.nl

Voor 2017 stellen wij wederom als doel zoveel mogelijk te proberen de diversiteit in de aanvragen te
verdelen over de verschillende wijken van Stroinkslanden met als belangrijke speerpunten
“Leefbaarheid en Veiligheid” in de wijk.
Namens de Werkgroep Wijkbudget Stroinkslanden,
Bijlagen: 4
Bijlage 1 :

diagrammen

Bijlage 2 :

Financieel overzicht 2016‐2017

Bijlage 3:

overzicht aanvragen (zie totaal overzicht 2016)

Bijlage 4:

Besluitenlijst
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Bijlage 1 – Grafieken

Verdeling aanvragen op basis van de verschillende categorieën
Leefbaarheid
Bijdrage buurtfeest / kerstviering
Speelvoorzieningen jeugd
Activiteiten voor de jeugd
Activiteiten voor ouderen
Algemeen
Veiligheid
Doorgeschoven naar 2017
Afgewezenen (6) teruggetrokken (3)
Aanvragen doorverwezen naar na initiatiefkracht
Totaal

Aantal
8
33
1
3
3
7
7
2
9
0
73
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Categorie
Leefbaarheid
Bijdrage buurtfeest / kerstviering
Speelvoorzieningen jeugd
Activiteiten voor de jeugd
Activiteiten voor ouderen
Algemeen
Veiligheid
Totaal

Bedrag
€ 8.757,86
€ 5.375,00
€ 3.956,00
€ 10.407,00
€ 1.350,00
€ 23.038,67
€ 3.383,45
€ 56.267,98
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Verdeling van de toegekende aanvragen over de wijken
Stroinkslanden Noordwest
Stroinkslanden Noordoost
Stroinkslanden Zuidwest
Stroinkslanden Zuidoost
Aanvragen die een meer algemeen belang dienen
Totaal

Aantal
16
24
2
8
12
62
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Verdeling op basis van het" budgetbedrag
< € 1.500,00
€ 1.500,00 tot € 5.000,00
> € 5.000,00
Totaal

Aantal
51
10
1
62
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Bijlage 2 : Bij Bestedingsplan WWS 2017
Financieel Overzicht WWS 2016 - 2017
Budget 2016
Uitgegeven / Toegezegd

€
€

59.183,00
55.967,98

Restant Beschikbaar / Sparen voor 2017

€

3.015,02

Budget 2017

€

59.183,00

Ter Beschikking 2017

€

62.198,02

2x aanvraag toegezegd, wordt opgenomen
In 2017

€

3.600,00

Totaal te besteden bedrag in 2017

€

65.798,02
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