
	  	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

Den	  Haag,	  28	  april	  2015	  
	  
	  
	  
Betreft:	  Subsidies	  bewonersorganisaties	  
	  
	  
Aan	  de	  voorzitter	  van	  de	  gemeenteraad,	  de	  heer	  J.J.	  van	  Aartsen,	  
	  
Bewonersorganisaties	  zijn	  belangrijk	  voor	  de	  stad.	  De	  afgelopen	  jaren	  heeft	  er	  een	  verandering	  van	  de	  
subsidiesystematiek	  plaatsgevonden.	  Er	  wordt	  meer	  gewerkt	  met	  activiteitensubsidies	  en	  minder	  met	  vaste	  
basissubsidies.	  Wij	  ontvangen	  signalen	  dat	  er	  regelmatig	  discussie	  bestaat	  tussen	  bewonersorganisaties	  en	  de	  
gemeente	  over	  welke	  kosten	  voor	  communicatie	  betaald	  moeten	  worden	  uit	  de	  basissubsidie	  en	  voor	  welke	  
kosten	  activiteitensubsidie	  aangevraagd	  kan	  worden.	  
	  
Op	  grond	  van	  artikel	  30	  van	  het	  Reglement	  van	  orde,	  stellen	  wij	  het	  college	  de	  volgende	  vragen:	  
	  
De	  basissubsidie	  voor	  bewonersorganisaties	  is	  bedoeld	  voor	  kantoor-‐	  of	  vergaderruimte,	  bureaukosten,	  
communicatie	  en	  administratieve	  ondersteuning.	  Hoe	  actiever	  een	  bewonersorganisatie	  is,	  hoe	  vaker	  een	  
vergaderruimte	  nodig	  zal	  zijn,	  hoe	  meer	  bureaukosten	  er	  gemaakt	  zullen	  worden	  en	  hoe	  actiever	  er	  
gecommuniceerd	  zal	  worden	  met	  de	  wijk.	  Een	  actieve	  bewonersorganisaties	  zal	  dus	  meer	  van	  deze	  kosten	  
maken,	  dan	  een	  minder	  actieve	  bewonersorganisatie.	  
	  

1. Welke	  spelregels	  gelden	  er	  voor	  het	  uitgeven	  van	  de	  basissubsidie?	  Kunnen	  bewonersorganisties	  hier	  
vrij	  over	  beschikken	  of	  moeten	  ze	  persé	  een	  deel	  van	  het	  budget	  uitgeven	  aan	  kantoor-‐	  of	  
vergaderruimte,	  bureaukosten,	  communicatie	  en	  administratieve	  ondersteuning?	  Mag	  een	  
bewonersorganisatie	  ook	  kiezen	  om	  bijvoorbeeld	  geen	  gebruik	  te	  maken	  van	  administratieve	  
ondersteuning	  en	  dus	  de	  hele	  basissubsidie	  gebruiken	  voor	  vergaderruimtes,	  bureaukosten	  en	  
communicatie?	  Zo	  nee,	  waarom	  niet?	  

	  
2. Is	  het	  mogelijk	  om	  via	  een	  activiteitensubsidie	  een	  deel	  van	  de	  kosten	  voor	  kantoor-‐	  of	  

vergaderruimte,	  bureaukosten,	  communicatie	  en	  administratieve	  ondersteuning	  te	  betalen?	  Zo	  ja,	  
welke	  uitgangspunten	  worden	  hierbij	  gehanteerd	  ?	  Zo	  nee,	  waarom	  niet?	  

	  
Een	  aantal	  bewonersorganisaties	  geeft	  met	  succes	  wijkkranten	  uit.	  Sommige	  bestaan	  al	  heel	  erg	  lang.	  Anderen	  
hebben	  met	  veel	  enthousiasme	  een	  doorstart	  gemaakt.	  Zo'n	  wijkkrant	  heeft	  een	  belangrijke	  rol	  in	  het	  
informeren	  van	  bewoners	  over	  de	  activiteiten	  in	  de	  buurt	  en	  de	  activiteiten	  van	  de	  bewonersorganisaties.	  Een	  
wijkkrant	  kan	  huis-‐aan-‐huis	  bezorgd	  worden	  en	  heeft	  in	  veel	  buurten	  een	  groter	  bereik	  dan	  internet	  en	  sociale	  
media,	  zeker	  in	  een	  wijk	  waar	  minder	  bewoners	  actief	  zijn	  op	  internet.	  
	  

3. Bent	  u	  met	  de	  PvdA	  van	  mening	  dat	  wijkkranten	  (met	  voldoende	  kopij)	  van	  grote	  waarde	  zijn	  voor	  de	  
wijk?	  
	  

4. Bestaan	  er	  Haagse	  spelregels	  voor	  bewonersorganisaties	  die	  een	  wijkkrant	  of	  ander	  drukwerk	  willen	  
uitgeven?	  Gaan	  alle	  stadsdelen	  hier	  op	  dezelfde	  wijze	  mee	  om?	  
	  

5. Op	  welke	  wijzen	  worden	  bewonersorganisaties	  ondersteund	  bij	  het	  uitgeven	  en	  verbeteren	  van	  een	  
wijkkrant	  of	  ander	  drukwerk?	  Worden	  er	  tips	  en	  trucs	  gedeeld?	  Is	  er	  een	  cursusaanbod	  voor	  nieuwe	  
redactieleden?	  	  



	  
6. Is	  het	  mogelijk	  om	  voor	  een	  wijkblaadje	  en	  ander	  drukwerk	  aanvullende	  activiteitensubsidie	  aan	  te	  

vragen?	  Zo	  ja,	  welke	  uitgangspunten	  worden	  hierbij	  gehanteerd;	  bijvoorbeeld	  met	  betrekking	  tot	  de	  
kosten,	  de	  wijze	  waarop	  wordt	  omgegaan	  met	  advertenties	  en	  inhoud	  van	  de	  wijkkrant?	  Zo	  nee,	  
waarom	  niet?	  

	  
Naast	  wijkkranten	  hebben	  ook	  veel	  bewonersorganisaties	  een	  website	  of/en	  een	  pagina	  op	  Facebook.	  Op	  deze	  
manier	  worden	  wijkbewoners	  soms	  heel	  goed	  geïnformeerd.	  
	  

7. Bent	  u	  met	  de	  PvdA	  van	  mening	  dat	  website,	  facebookpagina’s	  en	  andere	  digitale	  
communicatiemiddelen	  van	  grote	  waarde	  zijn	  voor	  de	  wijk?	  
	  

8. Bestaan	  er	  Haagse	  spelregels	  voor	  bewonersorganisaties	  die	  met	  een	  website,	  facebookpagina’s	  of	  
andere	  digitale	  communicatiemiddelen	  aan	  de	  slag	  willen?	  Gaan	  alle	  stadsdelen	  hier	  op	  dezelfde	  wijze	  
mee	  om?	  
	  

9. Op	  welke	  wijze	  worden	  bewonersorganisaties	  ondersteunt	  bij	  het	  opzetten,	  gebruik	  en	  verbeteren	  
van	  een	  website,	  facebookpagina	  of	  andere	  digitale	  communicatiemiddelen?	  Worden	  er	  tips	  en	  trucs	  
gedeeld?	  Is	  er	  een	  cursusaanbod	  voor	  nieuwe	  redacteuren?	  
	  

10. Is	  het	  mogelijk	  om	  voor	  digitale	  communicatiemiddelen	  aanvullende	  activiteitensubsidie	  aan	  te	  
vragen?	  Zo	  ja,	  welke	  uitgangspunten	  worden	  hierbij	  gehanteerd;	  bijvoorbeeld	  met	  betrekking	  tot	  de	  
kosten	  en	  toegankelijkheid?	  Zo	  nee,	  waarom	  niet?	  


