
Bewonersbudget

Gemeente Tilburg stelt jaarlijks een budget beschikbaar voor buurten in haar gemeente ten behoeve

van de sociale cohesie en leefbaarheid in de buurt. Er wordt naar gestreefd om met deze subsidie de

leefbaarheid te verbeteren en versterken.  Een eis hierbij is dat de activiteiten voor én door de

buurtbewoners worden uitgevoerd.

In het geval van Biezenmortel wordt er jaarlijks een bedrag gereserveerd voor het hele dorp.

Buurtverenigingen en andere groepen die activiteiten organiseren ten behoeve van Biezenmortel

kunnen een subsidieaanvraag doen om deze activiteiten te ondersteunen.

Toetsing van aanvragen

Voorbeelden van honoreerbare aanvragen zijn:

- Straatversiering tbv huwelijksjubilea

- Materiaal voor bloembakken, vogelhuisjes, (straat)kerstdecoratie etc.

- Ondersteuning bij landelijke feestdagen

- Dorpsquiz

- Activiteiten/materialen die een buurtfeest/ burendag ondersteunen

Uitsluitend in Biezenmortel gevestigde personen en/of verenigingen komen in aanmerking voor

subsidie.

Subsidies kunnen alleen worden aangevraagd voor niet-commerciële activiteiten.

Subsidie commissie

Coöperatie Biezenmortel heeft een subsidiecommissie ingesteld. Deze heeft de volgende taken:

- Het toetsen van subsidieverzoeken aan de vastgestelde regels.

- Het bewaken van het bewonersbudget in overleg met de penningmeester.

- De communicatie rondom het bewonersbudget via de website van Coöperatie Biezenmortel.

Procedure aanvraag

Een verzoek tot subsidie van een activiteit dient schriftelijk te worden ingediend. Het daarvoor

bestemde formulier is te vinden op www.cooperatiebiezenmortel.nl.

Elke eerste vrijdag van de maand vindt de commissievergadering plaats. Aanvragen voor activiteiten

die ná de vergadering worden ingediend worden de eerstvolgende vergadering beoordeeld.

Alleen volledig ingevulde formulieren met begroting kunnen worden beoordeeld.

Beoordeling en betaling

http://www.cooperatiebiezenmortel.nl/


De hoogte van een subsidie wordt steeds opnieuw vastgesteld en heeft nimmer een

precedentwerking.

De commissie beslist over de toekenning van de subsidie via een meerderheid van stemmen. Er moet

2/3 deel van de leden aanwezig zijn.

De gemotiveerde toekenning of afwijzing wordt door de commissie schriftelijk aan de aanvrager

medegedeeld.

Betaling zal geschieden nadat hierover rekening en verantwoording is afgelegd bij de penningmeester

van de commissie.

Toegekende subsidies worden na de commissievergadering in de Wegwijzer en op de website van de

Coöperatie gepubliceerd.
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