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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.
De besteding van het budget eind oktober 2018 is als volgt:
stadsdeel

beschikbaar

uitgegeven

restant

centrum,
noord
oost
schalkwijk
zuid-west

€ 20.278
€ 83.255
€ 32.403
€ 48.475
€ 50.368

€ 19.520
€ 49.787
€ 34.548
€ 46.005
€ 42.963

€ 758
€ 33.468
€-2.145
€ 2.470
€ 7.405

€ 234.779

€ 192.823

€ 41.956

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 betreffende
stadsdelen maar nog steeds blijft er een deel van het budget over.
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. De
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aanvragen uit Noord en Zuid-West krijgen voorrang.
Begin 2019 ontvangt u een evaluatie van het Leefbaarheids- en Initiatiefbudget met daarin een overzicht van
alle aanvragen.
Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,

de burgemeester,
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