Naoberfonds gemeente Aalten
Naoberschap was vanouds een heel ruime en intensieve vorm van burenhulp, die onontbeerlijk was
voor de bewoners van boerderijen en in dorpen die niet kunnen rekenen op goede openbare
voorzieningen.
Met de ingrepen/aanpassingen in het sociale domein zien we de samenleving
veranderen en de rol van de overheid verschuiven. Er wordt een groter
beroep gedaan op de samenleving zelf. De gemeente Aalten heeft van
oudsher een rijk verenigingsleven en actieve vrijwilligers. De actiebereidheid
van de lokale vrijwilligers is groot. De gemeente vraagt van inwoners deze
inzet te blijven tonen en wil daar een faciliterende rol in spelen, waarbij nieuwe
initiatieven voor kwetsbare inwoners worden ondersteund. Met het
Naoberfonds wil de gemeente inwoners van de gemeente Aalten het
vertrouwen, maar ook de middelen en de verantwoordelijkheid geven om zelf
hun steentje bij te dragen aan het welzijn en de dienstverlening in hun buurt,
wijk, dorp of stad met het doel om kwetsbare inwoners zo lang mogelijk
zelfredzaam te laten zijn, in hun eigen wijk, dorp of stad te kunnen laten
wonen en/of deel te kunnen laten nemen in de maatschappij.
Kader
Met deze beleidsregel wordt nadere invulling gegeven aan en worden voorwaarden geschapen voor
het Naoberfonds.
Doelstelling:
Doel van de regeling is het faciliteren, stimuleren en/of ondersteunen van nieuwe vrijwilligersinitiatieven die gericht zijn op het ondersteunen van kwetsbare inwoners van de gemeente Aalten,
waardoor deze groep inwoners zo lang mogelijk zelfredzaam kan zijn, in hun eigen wijk, dorp of stad
kan blijven wonen en/of deel kan nemen in de maatschappij.
Activiteiten/beleidskader
De regeling is gericht op nieuwe vrijwilligersinitiatieven van inwoners van de gemeente Aalten en van
belangenverenigingen gevestigd binnen de gemeente Aalten. Initiatieven dienen gericht te zijn op de
’fysieke, educatieve en/of Wmo-gerelateerde activiteiten/ voorzieningen’. Hierdoor ontstaat een meer
structureel effect op het versterken van de ondersteuning van de kwetsbare inwoners. Om voor een
dergelijke eenmalige subsidie in aanmerking te komen dient men te voldoen aan de voorwaarden
zoals opgenomen onder het kopje specifieke voorschriften. Het subsidieplafond voor deze regeling
bedraagt € 275.000.
Incidentele subsidie uit het Naoberfonds kan worden toegekend in de vorm van:
Een bedrag ineens.
Subsidievorm
Incidentele subsidie
Specifieke voorschriften
1 Initiatieven die voor subsidie in aanmerking komen
1.1 De initiatieven dienen aan de volgende criteria te voldoen:
a. De doelstelling van het initiatief komt overeen met de doelstelling van het Naoberfonds:
b. Het karakter dan wel de insteek van het initiatief is structureel:
c. Het initiatief wordt aangevraagd door ten minste 5 inwoners:
- waarvan er ten minste drie 18 jaar of ouder zijn (dit betekent niet dat initiatieven door
kinderen niet gehonoreerd kunnen worden, maar wel dat dit begeleid moet worden door ten
minste 3 volwassenen);
- welke woonachtig zijn op 5 verschillende adressen in de wijk waarvoor de subsidie wordt
aangevraagd;
- welke alle 5 betrokken zijn bij de aangevraagde activiteit;
- waarvan er één het vaste aanspreekpunt is voor de gemeente.
d. Bij het initiatief zijn ten minste 25 wijk- of buurtbewoners betrokken.

e. Het initiatief dient als regel ten goede te komen aan de inwoners van de gemeente Aalten.
f. Het initiatief is passend binnen het gemeentelijk beleid (met in het bijzonder het thema
leefbaarheid en sociale samenhang zoals weergegeven in het Wmo beleidsplan 2013-2016,
prestatieveld 1).
1.2 De subsidie kan worden aangevraagd voor ’fysieke, educatieve en/of Wmo- gerelateerde
activiteiten/ voorzieningen’, indien deze voldoet aan de criteria genoemd in artikel 1.1:
1.3 Het initiatief moet plaatsvinden binnen zes maanden na goedkeuring van de subsidie.
1.4 Aanvragers dienen medewerking te verlenen aan de schriftelijke evaluatie van het Noaberfonds.
1.5. Het college kan aan de subsidiebeschikking nadere voorschriften verbinden.
2 Weigeringsgronden
Onverminderd het bepaalde in artikel 9 van de Algemene subsidieverordening gemeente Aalten 2015
wordt de subsidie in ieder geval geweigerd in de volgende gevallen:











Initiatieven met een winstoogmerk.
Initiatieven die al anderszins van gemeentewege worden gesubsidieerd.
Aanpassingen aan voorzieningen welke behoren tot reguliere onderhoudswerkzaamheden.
Initiatieven die slechts interessant zijn voor een kleine groep mensen.
Initiatieven die dienen voor verspreiding van politieke, wereldbeschouwelijke of religieuze
denkbeelden.
Het initiatief een (buurt)feest betreft.
Het initiatief betrekking heeft op een jongeren/drinkkeet.
Het initiatief betrekking heeft op horeca-activiteiten in buurt- en verenigingshuizen.
Het ondersteuning in de exploitatie van wijk-/buurt-/verenigings-/dorpshuis of een Kulturhus
betreft.
Indien het subsidieplafond is bereikt.

3 Procedurebepalingen
Een aanvraag om subsidie op grond van deze uitvoeringsregeling dient door ons te zijn ontvangen
uiterlijk 8 weken voor het begin van de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd.
4 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen
De subsidie heeft uitsluitend betrekking op de kosten die resteren na aftrek van (eventuele) bijdragen
van derden en die naar ons oordeel noodzakelijk zijn voor het initiatief.
Niet voor subsidie in aanmerking komen de vergaderkosten, reiskosten, kantoorkosten, catering,
kosten die niet direct gerelateerd zijn aan de activiteit, onvoorzien.
5 Berekening van de subsidie
De subsidie bedraagt maximaal € 5.000. Het college kan hiervan afwijken wegens bijzondere
omstandigheden. Deze dienen dan wel specifiek onderbouwd te zijn.
6 Verdeling van het subsidieplafond
Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Wanneer de aanvrager krachtens artikel
4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt
als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.
7 Duur van deze regeling
Deze regeling loopt tot het moment waarop het subsidieplafond is bereikt, doch uiterlijk tot en met 31
december 2016. Op het moment dat het subsidieplafond wordt bereikt, doch uiterlijk in het vierde
kwartaal van 2016, wordt de regeling geëvalueerd.

