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Burgerbegroting 2020

Geachte leden van de raad,
De burgerbegroting is in dejaren 2017, 2018 en 2019 uitgevoerd in Emmerhout en Nieuw-Dordrecht.
Vorigjaar is op basis van een evaluatie van CMO STAMMdoor de gemeenteraad besloten om door te
gaan met de burgerbegroting in Emmerhout en Nieuw-Dordrecht en te verkennen of er een verbreding
plaats kan vinden met nog meer EOP's. Deze verkenning krijgt een plek in het document "Tussenbalans
over Demoeratie Dichterbij". In maart voeren wij een discussie over de koers met uw raad.
Budget voor 2020
Voor hetjaar 2020 kennen wij Emmerhout en Nieuw-Dordrecht bedragen toe van respectievelijk
€ 66.000 en € 17.000 voor het uitvoeren van de burgerbegroting.
Inspraak over besteding van middelen bij de gemeente
Naast overdracht van budget is ook opnieuw bekrachtigd dat voor een aantalonderdelen binnen onze
begroting Emmerhout en Nieuw-Dordrecht mee kunnen praten over de besteding van middelen. Onze
indruk is dat hier nog meer gebruik van zou kunnen worden gemaakt. Ook zonder directe overdracht van
budget kan met inspraak over besteding veel bereikt worden voor de wijk C.q. het dorp. Het gaat om de
volgende onderdelen:
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Budgetten met inspraak over besteding
Buurtsupport

Toelichting

Beheer en onderhoud groen

In verband met een lopend contract kan ergeen budget voor groenonderhoud
worden overgedragen. Dit budget komt echter wel in aanmerking voor
zeggenschap over de besteding. Dit betekent concreet dat in overleg met de
gemeente en de EMCO gekeken zal worden hoe het groenonderhoud kan
worden vormgegeven.

Beheer en onderhoud groen

Er is binnen het beheerbudget groen een bedrag van circa €: 100.000per jaar
beschikbaar voor lokale initiatieven.

Knelpuntenfonds

Er is een knelpuntenfonds beschikbaar binnen de begroting van de gemeente.
Het gaat hierbij om een krediet voor activeerbare kosten voor knelpunten in de

Deze budgetten zijn op basis van trekkingsrecht van aantallen uren beschikbaar
voor de EOP's.

openbare ruimte (groen, vijver, wortelopdruk, civiele werkzaamheden etc.).
Begraafplaatsen

Er is binnen het budget begraafplaatsen budget beschikbaar voor door
vrijwilligers gemaakte kosten bij het onderhoud van een begraafplaats.

Sport- en speelplaatsen

De beïnvloedbaarheid betreft het meepraten over de keuzes binnen de
besteding van het budget sport- en speelvoorzieningen.

Beheer en onderhoud grijs

De beïnvloedbaarheid betreft het meepraten over de keuzes binnen de
besteding van het budget grijs.

I Combi nati efu ncti ona rissen
i

WMO

De beïnvloedbaarheid betreft het meepraten over de keuzes van de activiteiten
van de combinatiefunctionarissen.
In overleg met de hoofdaanbieders in de gebieden overleg over de verbinding
formele en informele zorg.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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