
 

 

 

 
Pijler 6 Spelen met beleid en budget 

Om de energieke samenleving in onze regio echt de faciliteren, is 

ruimte nodig om te spelen met beleid en budget. Daarbij weegt het 

doel van een burgerinitiatief zwaarder dan de regels. Gemeenten 

en bewoners gaan steeds meer co-creëren. Daar horen nieuwe 

instrumenten bij. 

 

 

 

 

 

 

Directe aanleiding: 

• Bewoners kunnen in principe alles overnemen 

• Belang van de overheid: 15 miljard, krimp en cohesie 

• Er sluit of verdwijnt iets 

• Bewoners willen invloed of regie 

• Bewoners kunnen het beter, goedkoper of dichterbij 
 

Bron: datishelder.com 



 

   
  

Tips en trucs: 

 Geen ‘nee’ – werkhouding HET KAN WEL 

 Past een initiatief niet in het beleid, hoe erg is dat? 

 Laat los, vertrouw, geef regie uit handen 

 Werk mee aan snelle resultaten, ondersteun waar gewenst, wees betrokken 

 Flexibel met regels en procedures – dat bevorderen in de hele organisatie 

 Vermijd bureaucratie! 

Durf te zoeken, durf onzeker te zijn, durf samen op pad te gaan!! 

 

 

De mogelijkheden: 

 Verdienmodellen 

o Creatieve manieren om inkomsten te genereren en verstandig te begroten  

o Duurzaam initiatief dat niet afhankelijk is van subsidies, maar zichzelf overeind kan houden 

 Subsidies van gemeenten 

o Aanjaagbudget voor opstartfase van een initiatief of een eenmalige bijdrage voor een concreet 

project 

o Gemeente heeft geen geld voor allerlei structurele bijdragen 

 Taakoverdracht 

o Gemeente betaalt initiatief het bedrag dat ze anders kwijt was aan taken (substitutie) 

o Omdat bewoners het beter zelf kunnen, regie willen of specifieke wensen hebben 

o Aanbesteden kan hier een uitdaging zijn 

 Regels en kaders  

o versoepelen, niet handhaven, afschaffen  

o beperken kaders 

 Buurtrechten  

o Recht om uit te dagen  

o Recht op gebouwen 

o Recht op buurtplanning 

 Burgerbegroting 

o Maak het lokaal 

info@cmostamm.nl 

www.cmostamm.nl 

 

CMO STAMM ondersteunt overheden en burgerinitiatieven, onder meer met deze producten: 

 Workshops voor bewoners over verdienmodellen en taakoverdracht 

 Advies over het spelen met beleid en budget 

 Procesbegeleiding van trajecten met bewoners en gemeente 

Benieuwd naar wat CMO STAMM verder voor u kan doen? Kijk op onze website! 

Meer informatie over dit specifieke onderwerp? Mail Jan van der Bij. Mail: 

j.vanderbij@cmostamm.nl 


