
Toelichting bij de Subsidieregeling 

dorpen- en wijkenbudget Noardeast-Fryslân 2022 

Algemeen 

Met ingang van 1 januari 2020 is er – voorlopig voor de duur van 4 jaar – een budget beschikbaar 

voor leefbaarheid in dorpen en wijken van Noardeast-Fryslân. Via een algemene bijeenkomst is 

informatie opgehaald bij dorpen en wijken over de wensen omtrent de besteding van dit budget. Dit 

heeft de basis gelegd voor de huidige subsidieregeling. 

De regeling is in november 2021 op basis van gebruik geëvalueerd. Aan de hand van deze evaluatie 

zijn twee artikelen in de regeling aangepast (2.3 en 4.1), één artikel toegevoegd (3.6) en is aan de 

naam van de regeling het jaartal “2022” toegevoegd. 

Op subsidies zijn verschillende wetten en regelingen van toepassing en die wetten bestaan uit 

meerdere (hiërarchische) lagen. De Subsidieregeling dorpen- en wijkenbudget maakt daar onderdeel 

van uit. Daarbij geldt: hoe ‘hoger’ de wet, hoe abstracter. Wetten die boven de Subsidieregeling 

dorpen- en wijkenbudget staan zijn de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Algemene 

subsidieverordening gemeente Noardeast-Fryslân (Asv). De Awb bevat de algemene normen. Met 

name titel 4.1, over beschikkingen in het algemeen, en de titel 4.2, over subsidies, zijn hierbij van 

belang. De Asv, een gemeentelijke regeling, bevat meer bijzondere normen . Belangrijk is, dat 

normen die op een hoger niveau al zijn geformuleerd, op een lager niveau niet meer worden 

herhaald. Dit betekent dat de Asv altijd in samenhang met de Awb moet worden gelezen en dat in de 

nadere regels geen normen staan die al in de Asv en de Awb genoemd worden. 

De Subsidieregeling dorpen- en wijkenbudget gemeente Noardeast-Fryslân bepaalt aan welke 

activiteiten of initiatieven subsidie wordt verleend. In de subsidieregeling zijn een aantal artikelen 

opgenomen, verdeeld over vier paragrafen. In paragraaf 2 wordt de regeling basisondersteuning 

dorpsbelangen en wijkraden toegelicht. Dit is een jaarlijkse aan te vragen subsidie. In paragraaf 3 

staan artikelen die een subsidie ter ondersteuning van leefbaarheidsinitiatieven regelen. Het gaat 

hierbij om incidentele subsidies. Een aantal artikelen vraagt om meer toelichting. 

Toelichting per artikel 

Artikel 1.3 

De gemeenteraad stelt jaarlijks de begroting vast. Vanaf 2020 is het budget voor ondersteuning van 

dorpen en wijken in totaal jaarlijks € 300.000. Dit budget is bestemd voor basisondersteuning en voor 

leefbaarheidsinitiatieven. Beide onderdelen zijn met elkaar verbonden: als er meer budget naar 

basisondersteuning gaat, is er minder beschikbaar voor leefbaarheidsinitiatieven. 

Artikel 2.1 

De basisondersteuning dorpsbelangen en wijkraden is bedoeld ter ondersteuning van de 

werkzaamheden. Hierbij kan het gaan om vergaderkosten, zaalhuur, etc. Ook kan een bestuur 

besluiten om een deel te gebruiken om een kleine aanschaf op materieel gebied uit het budget te 

halen of om mee te betalen aan een dorpsfeest of een ander klein leefbaarheidsinitiatief. Het 

bestuur kan dit zelf bepalen.  



Artikel 2.3 

Het inwoneraantal per dorp en wijk per 1-1-2020 is genomen als uitgangspunt (bron: BRP, gemeente 

Noardeast-Fryslân). 

Artikel 3.2 

Bij het bepalen van de hoogte van de subsidie wordt uitgegaan van cofinanciering, dat wil zeggen: de 

gemeente geeft niet subsidie voor alle kosten, maar gaat er van uit dat de aanvrager minimaal 40% 

zelf bijdraagt dan wel uit andere bronnen haalt. De aanvrager mag de uren die vrijwilligers maken 

opvoeren als kosten van de activiteit of het initiatief. Hiervoor geldt het minimumuurtarief voor 21 

jaar of ouder op basis van een 36-urige werkweek. (Bron: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/minimumloon). 

Artikel 3.3 

Omdat de subsidie bedoeld is voor verbeteren van leefbaarheid, is het onwenselijk dat een subsidie 

die verstrekt is gedurende langere tijd niet besteed wordt. Om die reden is de regel over 

haalbaarheid en uitvoerbaarheid opgenomen.  

Het aantal aanvragen per wijk of dorp is gemaximaliseerd op twee per jaar, om zo pieken in 

aanvragen te voorkomen. Dit onderdeel wordt, als onderdeel van de gehele regeling, meegenomen 

in de evaluatie van de regeling. 

Artikel 3.4 

Lid 2 van dit artikel is vooral bedoeld om ervaringen van dorpen en wijken met 

leefbaarheidsinitiatieven met elkaar te kunnen delen. 

Artikel 3.5 

In dit artikel wordt geregeld waar het leefbaarheidsbudget niet voor bedoeld is: 

• Lid 5: onderhoud van speeltuinen en dorpshuizen wordt via ander gemeentelijk beleid geregeld. 

• Lid 6: het gaat hier om een incidentele subsidie, deze is niet bedoeld voor beheerkosten. 

Artikel 3.6 

Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van de regeling, mits daar een goede onderbouwing 

voor is. 

  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/minimumloon


Bijlage 1: 
Woonplaats en inwoneraantal per 1-1-2020 

Aalsum 120  Lichtaard 73 

Anjum 1072  Lioessens 372 

Augsbuurt 70  Marrum 1400 

Burdaard 1161  Metslawier 909 

Blije 851  Moddergat 218 

Bornwird 121  Morra 245 

Brantgum 236  Munnekezijl 478 

Burum 606  Nes 364 

Dokkum 12673  Niawier 362 

Ee 857  Oosternijkerk 944 

Engwierum 567  Oostmahorn 72 

Ferwert 1779  Oostrum 181 

Foudgum 73  Oudwoude 831 

Ginnum 84  Paesens 224 

Hallum 2663  Raard 216 

Hantum 397  Reitsum 124 

Hantumeruitburen 64  Ternaard 1250 

Hantumhuizen 218  Triemen 321 

Hiaure 66  Veenklooster 101 

Hegebeintum 87  Waaxens 41 

Holwerd 1583  Wânswert 215 

Jannum 53  Warfstermolen 203 

Jislum 57  Westergeest 600 

Jouswier 45  Wetsens 50 

Kollum 5635  Wierum 307 

Kollumerpomp 448  Zwagerbosch 618 

Kollumerzwaag 2921  Totaal 45228 

     

     

Wijken in Dokkum met inwoneraantal  

Binnen de Bolwerken 1282  De Woudhorne 363 

Noord 1116  De Trije Terpen 605 

Fonteinslanden 1857  Weeshuislanden 1252 

Fugellân 2390  Jantjeszeepolder 1140 

Betterwird 68  Kooilanden 1490 

Hoedemakerspolder 1030  Hogedijken 80 

 


