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Omdat het secretariaat van het Landelijke Samenwerkingsverband Aandachtswijken (LSA)
veel vragen en signalen bereikt over bewonersbudgetten trachten we in deze factsheet de
stand van zaken op een rijtje te zetten.
Aanleiding en inzet bewonersbudgetten
Omdat ook de minister voor VROM / WWI vond dat bewoners een belangrijke rol in hun wijk
spelen heeft de minister voor 2008 20 miljoen euro (en tot en met 2011 zelfs 25 miljoen per
jaar) voor bewonersinitiatieven uitgetrokken om bewoners te stimuleren zelf actief bij te
dragen aan de sfeer en uitstraling van de buurt. Dit geld wordt bij voorkeur ingezet met het
vouchersysteem. Uitgangspunt van het vouchersysteem is het versterken van de positie van
bewoners in hun wijken en hun in de gelegenheid stellen zelf met initiatieven te komen die
de leefbaarheid in hun wijk verbeteren en de sociale cohesie versterken. Deze initiatieven
zullen worden gefinancierd door de uitgifte van vouchers (waardebonnen) die bij de
gemeente kunnen worden ingediend om de producten en diensten ter uitvoering van de
initiatieven te bekostigen. In veel gemeenten en wijken krijgen bewoners nog niet de ruimte
en ondersteuning die ze nodig hebben om hun initiatieven tot uitvoering te brengen. Om
deze wijkbewoners te ondersteunen is het vouchersysteem ontwikkeld als experiment. Het
vouchersysteem is een initiatief van het Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtswijken,
de vereniging van actieve bewoners in de aandachtswijken van Nederland. Aan het eerste
experiment deden 14 steden mee in één of meerdere wijken. In 2011 ontvangen ook
stadswijken in niet Vogelaarwijken ieder €100.000,- voor bewonersinitiatieven (de
zogeheten 40+ wijken). Ook hiervoor beveelt de minister voor WWI met klem aan deze
d.m.v. vouchers in te zetten. Uiterlijk 1 januari 2011 moet bij het Ministerie bekend zijn of
deze budgetten met vouchers ingezet worden.
FAQ’s
Tot wanneer krijgt onze wijk geld?
2011 is voorlopig het laatste jaar dat vanuit het Rijk bewonersbudgetten beschikbaar komen.
Voor na 2011 is er nog geen regeling getroffen. De vraag is ook of deze er komt gezien de
recente bezuinigingen. Het LSA zal hier samen met bewoners echter wel voor pleiten.
Hoeveel krijgt mijn wijk?
Ieder jaar wordt per gemeente een afweging gemaakt welke wijk(en) de budgetten krijgt. Dit
kunt u het beste nalezen op de website van uw gemeente.
De 40 Vogelaarwijken verdelen naar rato van aantal inwoners in totaal €25 miljoen in 2011,
iedere G31-gemeente krijgt €248.000,- en iedere 40+-gemeente buiten de G31 ontvangt
€100.000,-. Voor de 40+-gemeenten geldt dat dit budget bij voorkeur in de 40+ wijk moet
worden ingezet.
Is het geld gegarandeerd voor bewoners?
Vanuit verschillende steden bereiken ons signalen dat gemeentes voornemens zijn om de
bewonersbudgetten toe te voegen aan de programmagelden voor de wijkaanpak. Dit is
tegen de nadrukkelijke wens van minister en Tweede Kamer. In het begin van het

Vogelaargeld in 2008 is door de minister gezocht naar een eenvoudige manier om het geld
naar gemeenten over te maken. Er is toen gekozen voor een zogenaamde
gedecentraliseerde uitkering in het Gemeentefonds. Hiermee worden programmagelden en
bewonersgelden als één bedrag gestort in het Gemeentefonds. Het ministerie vertrouwt
erop dat er een strikte scheiding tussen deze gelden door de gemeenten wordt toegepast.
Dit is ook in een overeenkomst vastgelegd.
Mogen gemeentes het geld toevoegen aan het algemene budget?
Nee, dat is tegen de afspraken. Strikt juridisch mogen gemeentes bepalen wat er met het
geld gebeurt. Het is de doelstelling van minister en Tweede Kamer dat het geld toekomt aan
de bewoners. Gelet op de bezuinigingen krijgen we echter signalen dat gemeenten aan hun
bewoners voorleggen om met dit geld de wijkaanpak voort te zetten. Wij raden alle
bewoners af hiermee in te stemmen.
Is er veel geld over?
Dat verschilt per gemeente. Over het algemeen geldt dat veel geld wordt besteed aan
duizenden initiatieven en dus ook goed op gaat. Sommige wijken / steden hebben grotere
projecten in de planning staan, zodat het geld op een later tijdstip wordt uitgegeven. Ook
duren de procedures soms wat langer, waardoor nog niet meteen al het geld is uitgegeven,
maar wel is bestemd.
Mag het geld worden gereserveerd?
Ja, dat mag. Het ministerie geeft aan dat budgetten die over zijn mogen worden
gereserveerd voor in ieder geval 2012. Er is dus geen grote haast om budgetten op te
maken. De gemeente mag de gelden na 2011 toevoegen aan de algemene middelen. U als
bewoners kunt erop aandringen deze budgetten langer uit te mogen geven.
Hoe weet ik hoeveel geld er nog over is?
In principe kunt u dit opvragen bij uw gemeente. Sommige gemeentes zijn erg transparant
en publiceren de gehonoreerde bewonersinitiatieven inclusief budget op hun website.
Anderen overleggen overzichten aan bewonersgroepen. Niet iedere gemeente geeft
eenvoudig inzicht in de financiële stand van zaken of heeft deze overzichtelijk beschikbaar.
In principe kan iedereen een beroep op de Wet Openbaarheid van bestuur (WOB). Dit is wel
een zwaar middel. De gemeenteraad controleert uw stadsbestuur en zij kunnen voor u ook
deze overzichten opvragen.
Kan het LSA helpen?
Ja, dat kan. Het LSA heeft met het ministerie afgesproken signalen van bewoners door te
geven. Ook in haar contacten met de Tweede Kamer kan het LSA bijdragen aan een goede
besteding van de huidige middelen en pleiten voor een vervolg na 2011.
Ook met de invoering van het vouchersysteem kan LSA hulp bieden.
Neem voor alle vragen contact op met het secretariaat:
lsa@lsabewoners.nl of 030 2317511.

