VOORWAARDEN EN INDICATOREN VAN:

Stichting Inwoners aan Zet gemeente Coevorden
Doelstelling:
De stichting biedt een plek aan groepen bewoners die burgerinitiatieven ontwikkelen in de gemeente
Coevorden en (nog) geen juridisch kader hebben, terwijl ze wel te maken krijgen met geldstromen.
Burgerinitiatieven behouden hun eigenheid en zelfstandigheid als het gaat om inhoud en uitvoering.
Deze initiatieven zijn gericht op de sociaal maatschappelijke en of economische ontwikkeling van de
doelgroep of het initiatief, zijn collectief en niet in strijd met juridische wetgeving.
Voorwaarden:
1. Het initiatief past niet bij een lokaal rechtspersoon of er is geen andere mogelijkheid tot het
aansluiten bij een lokaal rechtspersoon, zoals bijvoorbeeld een Plaatselijk
Belang/Dorpsbelang, Buurtvereniging of anders. Dit moet van te voren onderzocht zijn door
de initiatiefnemers.
2. Er moet sprake zijn van aantoonbaar draagvlak binnen een bepaalde buurt, dorp, wijk of
groep.
3. Het initiatief moet ‘gedragen’ worden door meer dan drie personen .
4. Initiatieven dienen aan te sluiten bij de doelgroep en de doelgroep is zelf betrokken bij de
planvorming- en uitvoering.
5. De verantwoordelijkheid en daarbij horende taken van ontwikkeling tot uitvoering is de
verantwoordelijkheid van de initiatiefnemers. Desgewenst kan een opbouwwerker van het
betreffende gebied de initiatiefnemers ondersteunen en adviseren.
6. Het initiatief is zelf verantwoordelijk voor het aandragen van een goed omschreven
projectplan met heldere doelen en voorzien van een begroting en dekkingsplan. Een
opbouwwerker kan hierbij de initiatiefnemers ondersteunen.
7. Het initiatief heeft een duidelijk omschreven projectlijn Initiatieven zijn verplicht zelf actie te
ondernemen om sponsorgelden te genereren, bijvoorbeeld acties in de buurt uit zetten en
zelfwerkzaamheid te verrichten.
8. Initiatieven die betrekking hebben op een vaste (ontmoetings-)voorziening (waarbij sprake is
van meerjaren beheer en exploitatie) en langdurig van aard zijn, kunnen bij aanvang en
opstart van het initiatief (tijdelijk!) vallen onder de stichting, bijvoorbeeld voor het financieel
haalbaar maken van het initiatief. Echter wel met dien verstande dat het initiatief zal
toewerken naar verzelfstandiging. Dit betekent een eigen rechtspersoonlijkheid zoals een

stichting of vereniging met een eigen bankrekeningnummer en inschrijving bij de kamer van
koophandel. Voor eenmalige en kortdurende activiteiten hoeft dit niet perse.
9. Initiatieven zijn transparant en geven ten allen tijde inzage in gevraagde stukken en genomen
besluiten.
Welke projecten passen binnen de stichting?
10. De werkingssfeer van de stichting richt zich op projecten of initiatieven die:
● Gericht zijn op de bewustwording en de ontwikkeling en stimulering van talenten en
kwaliteiten van kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen.
● Gericht zijn op vorming van een positieve beeldvorming naar (doel)groepen, buurten en
of wijken.
● Initiatieven die gericht zijn op (openbaar toegankelijke) ontmoetingsplekken. Denk daarbij
aan dorpshuizen, wijkcentra, speeltuinen e.t.c..
● Initiatieven die gericht zijn op ontmoeting van verschillende culturen, waardoor mensen
elkaar beter leren kennen en vooroordelen kunnen worden weggenomen.
● Intergenerationele projecten waarbij oud en jong van elkaar kunnen leren
● Initiatieven gericht op informele zorg en voorkomen van eenzaamheid
● Initiatieven gericht op het verbeteren en versterken van de situatie van kwetsbare
doelgroepen.
● Initiatieven die gericht zijn op het verbeteren en behouden van de leefbaarheid van
wijken, dorpen en buurten.
● Initiatieven die gericht zijn op participatie en sociale cohesie en het vergroten van sociaal
economische kansen.
11. De stichting leent zich NIET voor initiatieven die:
● Een politiek of religieus karakter hebben
● Activiteiten die buiten de gemeente Coevorden plaatsvinden
● Activiteiten die buiten Nederland plaatsvinden
● Gericht zijn op of bijdragen voor 1 individu
● Bijdragen aan beheer en exploitatie (gas, water, verzekeringen, personeel etc.)
● Gericht zijn op en voor professionele organisaties
● Kosten die reeds gemaakt zijn
● Aankoop en/of huren van vastgoed / exploitatiekosten
Verzekering:
●

●

Deelnemers aan inwonersinitiatieven zonder rechtspersoon die gebruik maken van
Stichting Inwoners aan Zet worden door de gemeente beschouwd als vrijwilligers en
kunnen bij schade een beroep doen op de verzekering voor vrijwilligers en mantelzorgers
van de gemeente Coevorden.
Schade voortvloeiend uit de inwonersinitiatieven die de vrijwilligers verrichten valt onder
de dekking van de vrijwilligersverzekering, mits er geen of niet voldoende dekking is op
de eigen verzekering van de vrijwilliger. De vrijwilligersverzekering van de gemeente is
een vangnet en heeft een secundaire dekking.

Werkwijze:
● De coördinator is eerste aanspreekpunt voor initiatiefnemers van burgerinitiatieven
● De coördinator verricht de intake en vraagt indien nodig aanvullende informatie
● Het initiatief wordt getoetst aan de voorwaarden en indicatoren
● De coördinator legt ter beoordeling het initiatief voor aan het bestuur, welke een besluit
neemt. Het initiatief conformeert zich aan het genomen besluit.
12. Overige verplichtingen initiatiefnemers:
● De initiatiefnemers informeren de stichting via de coördinator regelmatig (binnen nader af
te stemmen termijnen) over de gang van zaken en de ontwikkelingen.

●
●

Initiatiefnemers kunnen gedurende de periode niet zelf deelnemen aan het
betalingsverkeer. Betalingen of stortingen worden uitsluitend verricht door de stichting op
basis van facturen, nota’s etc.
De stichting houdt zich het recht voor om bij wanbeheer of handelingen die juridisch in
strijd zijn met de wet- en regelgeving, de samenwerking te ontbinden.
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