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Kernboodschap  Het Leefbaarheids- en Initiatiefbudget (L&I-budget) is ingesteld bij besluit van 21 

november 2017. Het budget is verdeeld over de  stadsdelen. Het betreft een vaste 

verdeling. Op dit moment blijkt dat het budget in een aantal stadsdelen helemaal 

is gebruikt  en dat er bij andere stadsdelen nog budget beschikbaar is. Voorgesteld 

wordt de schotten tussen de stadsdelen op te heffen. 
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Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:  

1.  

1. De verdeling van het Leefbaarheids- en Initiatiefbudget over de stadsdelen op 

te heffen. 

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 

 

 

 

 

 

 

1. Inleiding  
Het Leefbaarheids- en Initiatiefbudget (L&I-budget) is ingesteld bij besluit van 21 november 2017. 
Het budget is verdeeld over de  stadsdelen. Het betreft een vaste verdeling. Op dit moment blijkt dat 
het budget in een aantal stadsdelen helemaal is gebruikt  (centrum, oost en schalkwijk)  en dat er bij 
andere stadsdelen (zuid west en noord)  nog budget beschikbaar is. Voorgesteld wordt de schotten 
tussen de stadsdelen op te heffen. 
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2. Besluitpunten college 

Het college van burgemeester en wethouders besluit:  

De verdeling van het Leefbaarheids- en Initiatiefbudget over de stadsdelen op te heffen. 

 

3. Beoogd resultaat 

Maximale toekenning van subsidies uit het  Leefbaarheids- en Initiatiefbudget, waardoor zoveel 

mogelijk gewenste activiteiten in de stad kunnen worden uitgevoerd. 

 

4. Argumenten 

4.1 ondanks promotie in de stadsdelen zuid west en noord blijven de aanvragen achter 

Het beeld dat sommige stadsdelen achter bleven in de besteding bestond  rond de zomervakantie al. 

Om de aanvragen in de achterblijvende stadsdelen Noord en Zuid West te stimuleren is in deze 

stadsdelen het budget na de zomervakantie extra gepromoot. Dit heeft geleid tot extra aanvragen in 

de betreffend stadsdelen maar nog steeds blijft er een fors bedrag over. 

 

4.2.Aanvragen voor gewenste activiteiten kunnen worden verleend 

Sinds eind oktober zijn veel aanvragen ingediend, met name voor Sinterklaas en Kerst. De aanvragen 

in Schalkwijk, Oost en Centrum moeten wegens uitputting van het budget worden afgewezen, terwijl 

er in de stadsdelen Noord en Zuid West nog steeds budget beschikbaar blijft. 

Het college heeft daarom besloten de vaste verdeling (schotten) tussen de stadsdelen voor het 

lopende jaar op te heffen. Voor het jaar 2018 kunnen door deze maatregel alle subsidie aanvragen 

worden verleend. 
 

4.3. Aanvragen uit zuid west en noord krijgen voorrang  

Bij verlening worden eerst alle aanvragen uit zuid west en noord gehonoreerd 

 

4.4  Financiële paragraaf 
De kosten voor het Leefbaarheids- en Initiatiefbudget staan structureel verwerkt in de 
programmabegroting.  De besteding van het budget eind oktober 2018 is als volgt: 

 

 stadsdeel beschikbaar uitgegeven restant 

     

 centrum, € 20.278 € 19.520 € 758 

 noord € 83.255 € 49.787 € 33.468 

 oost € 32.403 € 34.548 €-2.145 

 schalkwijk € 48.475 € 46.005 € 2.470 

 zuid-west € 50.368 € 42.963 € 7.405 

     

  € 234.779 € 192.823 € 41.956 
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Door de voorgestelde ontschotting kan het resterende bedrag ten behoeve van gewenste  
activiteiten worden beschikt. 

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

Geen. 

 

6. Uitvoering 
Alle ingediende aanvragen kunnen worden verleend.  

Begin 2019 wordt  een evaluatie van het Leefbaarheids- en Initiatiefbudget met daarin een overzicht 

van de alle aanvragen opgesteld. 

 

7. Bijlagen 

Geen. 

 

 


