Het kernenbeleid van Súdwest-Fryslân
De gemeente Sûdwest-Fryslân staat voor goede fysieke en sociale woon- en
leefomstandigheden in de steden en dorpen. De visie van de gemeente is dat we bij
het realiseren van die omstandigheden een belangrijke inzet en betrokkenheid van
de bewoners vragen.
Een belangrijke rol daarbij voor de gemeente is het creëren van draagvlak bij de
bewoners. De rol van de gemeente bestaat daarbij uit een aantal functies, namelijk
de regiefunctie, de sturende en de faciliterende functie. De gemeente geeft zo aan
dat zij niet alles zelf wil doen, maar de samenwerking zoekt met andere partijen.
Bij de bestuurlijke rol van de gemeente is veel aandacht voor steden, dorpen en
wijken. Er is een portefeuillehouder kernenbeleid en er zijn vijf contactwethouders,
ieder met een eigen maar ook met gezamenlijke verantwoordelijkheid. De
contactwethouder voor Bolsward is Maarten Offinga.
De ambtelijk rol is ingevuld door de dorpen- en wijkencoördinatoren. Deze
coördinatoren zijn op de hoogte van alles wat in zijn dorp en/of wijk speelt. Ze zijn
voor de dorpen en wijken goed bereikbaar. De wijkencoördinator voor Bolsward is
Selena Ypma.
Ten aanzien van de (sociale) leefbaarheid wil de gemeente een vitale, sterke en
solidaire samenleving realiseren. Hierbij horen de aanwezigheid van voorzieningen,
veiligheid, kwaliteit van milieu en openbare ruimte. Bovendien moet er sprake zijn
van voldoende handhavend vermogen. Ook de aanwezigheid van voldoende sociale
kenmerken zoals steunstructuren, buurtcontacten en vormen van burenhulp en
vrijwilligerswerk rekent de gemeente tot haar zorg.
Hierbij hebben de besturen van stads- dorps- en wijkbelangen een zeer belangrijke
rol. Zij behartigen de collectieve belangen en zijn de gesprekspartner voor de
gemeente. Hun inbreng is zwaarwegend maar niet bindend.
Belangrijk instrument bij deze belangenafweging zijn de stads- dorps- en wijkvisies.
De gemeente zal de ontwikkeling daarvan zo veel mogelijk stimuleren en faciliteren.
De gemeente wil de besturen van stads- dorps- en wijkbelangen ondersteunen en
daar waar nodig versterken door kennis te delen. De gemeente zal intensief
communiceren met de steden, dorpen en wijken.
De gemeente heeft een proactieve en flexibele houding naar haar burgers en
maatschappelijke partners. Dit uit zich in een moderne, klantgerichte dienstverlening
waarbij de klant centraal staat. De gemeente is duidelijk en helder over wat kan en
wat niet kan.
De gemeente Sûdwest-Fryslân doet wat ze zegt en ze zegt wat ze doet.
Voor dit kernenbeleid zijn financiële middelen beschikbaar, in de vorm van drie
geldstromen: organisatiegeld, kwaliteitsgeld en een projectbudget. Organisatiegeld
voor de besturen van dorp- en wijkbelangen, Kwaliteitsgeld om onderdelen van

dorps- en wijkvisies te realiseren en projectenbudget om te gebruiken bij
cofinanciering van de grotere projecten.

Kernenfonds
De gemeente Súdwest-Fryslân heeft drie soorten budgetten beschikbaar voor de
stads-, dorps-en wijkbelangen: organisatiegeld, kwaliteitsgeld en een
projectenbudget.
Organisatiegeld
Het organisatiegeld is een jaarlijkse vaste bijdrage van €1000,- voor de besturen van
stads-, dorps- en wijkbelangen. Dit bedrag is bedoeld voor organisatie- en
administratiekosten van het bestuur. Via een formulier kan men deze bijdrage
aanvragen. Verantwoording richting de gemeente is niet nodig. Voorwaarde voor het
aanvragen van organisatiegeld is dat de vereniging van stads-, dorps- en wijkbelang
voldoet aan de wettelijke eisen voor een vereniging (KvK-registratie, statuten en
huishoudelijk reglement).
Kwaliteitsgeld
Besturen van stads-, dorps- en wijkbelangen kunnen op aanvraag een bijdrage
ontvangen uit het kwaliteitsgeld. Deze bijdrage kan worden toegekend voor de
voorbereiding en de uitvoering van onderdelen uit een stads-, dorps- of wijkvisie of
andere voorzieningen en activiteiten. Het gaat om voorzieningen waar een groot
draagvlak voor is en wat bijdraagt aan het vergroten van de leefbaarheid binnen een
stad, dorp of wijk. Kwaliteitsgeld is niet bedoeld voor de financiering van
infrastructurele projecten, onderhoudswerken en dergelijke. Het bestuur kan een
bijdrage aanvragen via het daarvoor bestemde formulier. Door het toevoegen van
een begroting en een dekkingsplan van de kosten bij het aanvraagformulier wordt er
verantwoording afgelegd. Een aanvraag om kwaliteitsgeld gaat vaak samen met
zelfwerkzaamheid en (co-)financiering.
Projectenbudget
Besturen van stads-, dorps- en wijkbelangen kunnen op aanvraag een bijdrage
ontvangen uit het projectenbudget. Het projectenbudget is voor het uitvoeren van
(fysieke) leefbaarheidprojecten of andere voorzieningen en activiteiten in de steden,
dorpen en wijken. Ook voor deze geldstroom zijn de stads-, dorps- en wijkvisies de
basis. Uit dit projectenbudget vindt in de meeste gevallen (co-)financiering plaats.
Hierbij kunt u denken aan het uitvoeren van een voorziening in een stad, dorp of wijk
waarbij vanuit verschillende fondsen/subsidiënten financiering noodzakelijk is. Vaak
vragen andere fondsen/subsidiënten een verantwoording. De gemeente stelt op
basis van die verantwoording haar definitieve bijdrage vast. Het bestuur kan een
bijdrage aanvragen via het daarvoor bestemde formulier.

De aanvraagformulieren staan op de website van de gemeente
www.gemeentesudwestfryslan.nl / súdwest fryslân / kernenbeleid / kernenbeleid
Op de site is ook een versie van het Kernenbeleid te downloaden

