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Voorstel / besluit:
1. €208.658 beschikbaar te stellen in de vorm van een subsidie, verdeeld in vier tranches
met tussen de uitkering van elke nieuwe tranche een evaluatiemoment, voor het
experimentele programma “Project Verbinding”.
2. Dit verdeeld in vier tranches uit te keren aan ‘stichting Camping Dijk en Waard serious
game’ voor de uitvoering van Project Verbinding.
3. Dit te dekken uit de reserve Uitvoering Raadsagenda en bedrijfsvoering

Inleiding
In het door de raden vastgestelde herindelingsontwerp voor de nieuwe gemeente Dijk en Waard
staat dat de fusiegemeente inzet op Inwoners die meedoen. De gemeente betrekt en informeert
haar inwoners actief. De nieuwe gemeente is zeer toegankelijk voor al haar inwoners en steunt
initiatieven die bevorderen dat inwoners meedenken. Ook wordt een bottom-up benadering
gehanteerd, zodat inwoners, naast de reguliere mogelijkheden, invloed hebben op de gemeente
waarin zij wonen. Tevens wordt de kenmerken innovatief en ondernemend genoemd.
Mede met tegen deze achtergrond hebben de colleges van Langedijk en Heerhugowaard
gedurende de zomer van 2020 het experiment Camping Dijk en Waard gefaciliteerd. Camping
Dijk en Waard was een project gericht op het verbinden van de bewoners van Heerhugowaard en
Langedijk, gedurende een zomer waarin iedereen thuis bleef door de Covid19 maatregelen. Op
basis van de ervaringen van dit eerste experiment wordt gedurende 2021 verder gewerkt in
“Project Verbinding”.
Met het beschikbaar stellen van financiële middelen creëert de gemeente Heerhugowaard de
basis voor de uitvoering van een experimentele aanpak in Project Verbinding gedurende het jaar
2021.
Beoogd effect
Verbinding en vernieuwing in, door en met de samenleving. De activiteiten binnen dit
experimentele programma dienen bij te dragen aan de volgende beleidsthema’s:
- Start Dijk en Waard
- Citymarketing
- Kernenbeleid
- Bestrijden van eenzaamheid
- Flexibele woonvormen
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Argumenten
1.1. De experimentele aanpak leidt tot vernieuwing en dynamiek
Door de onorthodoxe aanpak van de initiatiefnemers ontstaan onverwachte uitkomsten die
binnen de gemeentelijke kaders niet zouden worden bereikt, maar daardoor van meerwaarde
kunnen zijn voor de samenleving. Mogelijk kunnen de gemeente en inwoners hieruit lessen
trekken voor de toekomst en heeft dit een positieve invloed op de gemeentelijke dienstverlening.
2.1. De financiering komt uit meerdere bronnen
Het voorliggende besluit gaat over de zogenaamde ‘basisfinanciering’, die er in de eerste plaats
voor zorgt dat de initiatiefnemers hun agenda voor een jaar vrij kunnen maken om zich op Project
Verbinding te focussen. Een tweede lijn van financiering wordt door de initiatiefnemers gezocht in
bijdragen (in financiën, goederen of inzet) vanuit de samenleving. De verwachting is, op basis
van de ervaringen met Camping Dijk en Waard, dat de initiatiefnemers in staat zijn de
basisfinanciering meer dan terug te verdienen met deze tweede lijn van financiering via
fondsenwerving. De voorgestelde basisfinanciering door de gemeente maakt die fondsenwerving
mogelijk omdat dit investeerders en donateurs extra vertrouwen geeft.
Kanttekeningen
2.1.De gemeente moet fors bezuinigen
Op dit moment loopt het proces in Langedijk en Heerhugowaard voor de secundaire begroting
om tot forse bezuinigingen te komen. De (incidentele) extra uitgaven voor dit project staan
ogenschijnlijk op gespannen voet met de harde keuzes die moeten worden gemaakt voor
besparingen. De verwachting is dat de vernieuwende manier van werken met Project Verbinding
juist zorgt voor lagere kosten of hogere meeropbrengsten voor trajecten die gezamenlijk
opgepakt worden.
Natuurlijk willen we wel monitoren of het geld dat voor het Project Verbinding goed terecht komt.
Daarom wordt in de subsidiebeschikking afgesproken dat de initiatiefnemers het bedrag in vier
tranches uitgekeerd krijgen verspreid over een jaar tijd. Vóór het uitkeren van de volgende
tranche dienen de initiatiefnemers de besteding van de vorige tranche te verantwoorden. Omdat
het beoogd effect is dat er nieuwe verbinding met en in de samenleving ontstaat, dienen de
initiatiefnemers zich te verantwoorden met degenen uit de samenleving die bij de activiteiten
binnen het Project Verbinding zijn betrokken. Zijn zij hier niet toe in staat, dan evalueert de
gemeente de doeltreffendheid en doelmatigheid van het participatieve proces en besluit tot het al
dan niet uitkeren van de volgende tranche.
Financiële gevolgen
De basisfinanciering van Project Verbinding bedraagt voor Heerhugowaard €208.658. Dit wordt
beschikbaar gesteld middels een subsidie, waarbij in de subsidiebeschikking de voorwaarde
wordt opgenomen dat het bedrag in vier tranches wordt uitgekeerd. Vóór het uitkeren van de
volgende tranche dienen de initiatiefnemers de besteding van de vorige tranche te
verantwoorden. Omdat het beoogd effect is dat er nieuwe verbinding met en in de samenleving
ontstaat, dienen de initiatiefnemers zich te verantwoorden met degenen uit de samenleving die
bij de activiteiten van het Project Verbinding zijn betrokken. Zijn zij hier niet toe in staat, dan
evalueert de gemeente de doeltreffendheid en doelmatigheid van de subsidie en besluit tot het al
dan niet uitkeren van de volgende tranche.
Deze subsidie wordt gefinancierd vanuit de reserve Uitvoering Raadsagenda. Op basis van de
laatste stand van lopende verplichtingen uit dit budget blijkt dat hier momenteel minder uit wordt
besteed dan beoogd was. Dit heeft echter geen consequentie voor de uitvoering van
onderzoeken. Dit betekent dat hier extra budgettaire ruimte ontstaan is die de financiering van
deze subsidie toelaat.
Preventief toezicht

 Ja
 Nee
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Communicatie
Aan de initiatiefnemers wordt gevraagd vanuit hun creativiteit de publiciteit op te zoeken richting
de samenleving over de start van Project Verbinding. Wanneer tijdens het komende jaar
activiteiten plaatsvinden die raken aan de gemeentelijke doelstellingen, zal de samenwerking
worden gezocht tussen initiatiefnemers en afdeling communicatie om af te stemmen hoe de
communicatie daarover plaats vindt.
Uitvoering
De uitvoering ligt in de eerste plaats bij de initiatiefnemers, die direct na het uitkeren van het
voorschot op de eerste tranche door het college aan de slag gaan. Zij krijgen met dit besluit in de
uitvoering de vrijheid om met de samenleving in te vullen hoe aan de eerder genoemde
bouwstenen/beleidsthema’s wordt bijgedragen. Het bedrag wordt middels een
subsidiebeschikking uitgekeerd waaraan de voorwaarde is gesteld dat de initiatiefnemers elk
kwartaal de besteding van de uitgekeerde tranche dienen te verantwoorden met de betrokkenen
uit de samenleving. Op basis van die verantwoording besluit de gemeente of de volgende
tranche kan worden uitgekeerd. In deze verantwoording dient duidelijk te worden hoe aan de
eerder genoemde vijf beleidsthema’s is bijgedragen:
- Start Dijk en Waard
- Citymarketing
- Kernenbeleid
- Bestrijden van eenzaamheid
- Flexibele woonvormen
Daarnaast moet synergie op lopende projecten en uitvoering van diensten (bij uitstek de
bovenste vijf thema’s) door de gemeente aantoonbaar worden gemaakt bij de verantwoording bij
vaststelling van de subsidie. Daarbij krijgen de initiatiefnemers binnen bestaande wet- en
regelgeving waar mogelijk vrijheid om initiatieven in samenspraak met de gemeente snel te
realiseren. Dit is onderdeel van de experimentele aanpak van het project. De initiatiefnemers
worden aangespoord zoveel mogelijk contact te zoeken met lokale sport- en cultuurorganisaties,
die ook in de huidige coronacrisis op nieuwe manieren een bijdrage aan verbindingen in de
samenleving kunnen leveren.
Monitoring/Evaluatie
De subsidie wordt in vier tranches uitgekeerd. Daartussen vinden evaluaties met de
initiatiefnemers en betrokkenen uit de samenleving plaats, zoals hierboven uiteengezet. Na een
jaar verantwoorden de initiatiefnemers zich naar de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Dijk
en Waard en de samenleving als geheel.

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,
de secretaris,

de burgemeester,

Advies commissie Stad en Ruimte d.d. 30 maart 2021
RB2021024 Project Verbinging:
Bespreekstuk
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Voor
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de Raad van de gemeente Heerhugowaard;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 februari 2021;
gelet op het advies van de commissie Stad en Ruimte d.d. 30 maart 2021;
gelet op:
Algemene wet bestuurswet, artikel 4, lid 23
besluit
1. €208.658 beschikbaar te stellen in de vorm van een subsidie, verdeeld in vier tranches
met tussen de uitkering van elke nieuwe tranche een evaluatiemoment, voor het
experimentele programma “Project Verbinding”.
2. Dit verdeeld in vier tranches uit te keren aan ‘stichting Camping Dijk en Waard serious
game’ voor de uitvoering van Project Verbinding.
3. Dit te dekken uit de reserve Uitvoering Raadsagenda en bedrijfsvoering

Heerhugowaard, 20 april 2021
De Raad voornoemd,
de wnd. griffier,
H. Wijnveen

de voorzitter,
A.B. Blase

