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Burgerinitiatieven en andere vormen van ‘doe-participatie’ betekenen dat burgers meer 
ruimte krijgen en nemen. Dat levert veel energie en een Montessori-achtige vorm van 
participatie *) op, met veel ruimte voor mensen die daar makkelijk mee overweg kunnen. 
Maar hoe zit het met de mensen die daar niet zo makkelijk mee overweg kunnen? Die wel 
iets willen, die vaak ook goede dingen doen in hun buurt, wijk of omgeving, die heel goed 
iets praktisch kunnen organiseren, maar minder makkelijk overweg kunnen met allerlei 
'papieren' zaken, zoals aanvraagformulieren, een goed geformuleerd activiteitenplan, 
helder benoemen van een 'draagvlak in de buurt' of de te leveren eigen bijdragen, etc.? 

Een wijk als Overvecht heeft heel veel bewoners, die daar moeite mee hebben. Op zich 
zijn het soort zaken die gevraagd worden bij een aanvraag voor een financiele bijdrage  
aan (bewoners)initiatieven van belang en het hoort ook bij een redelijke toetsing. Maar in 
vergelijking met het Leefbaarheidsbudget (LBB) worden dit soort vereisten in het nieuwe 
Initiatievenfonds zwaarder aangezet. Onze zorg is dat dit gaat werken als een hogere 
drempel voor kleinere, informele initiatieven van bewoners of informeel werkende 
groepen in de wijk, die voorheen heel makkelijk een beroep konden doen op het LBB. 

Wij hebben op het wijkbureau het overzicht van aanvragen 2014 uit het LBB in Overvecht 
bekeken en daar zitten veel mooie kleine initiatieven tussen. Activiteiten die werken als 
de smeerolie van praktische participatie en betrokkenheid voor veel bewoners in de wijk, 
die bijdragen aan leefbaarheid en sociale samenhang. En dat zijn absoluut niet allemaal 
buurt-BBQ-s, zoals dat soms met een wat denigrerende term gesuggereerd wordt.

In vergelijking met het Leefbaarheidsbudget krijgen wij een flinke terugval in budget. 
Overvecht had op jaarbasis (netto) 4,7 miljoen LBB en krijgt in Initiatievenfonds 3,74 
miljoen. Dat is een teruggang van ruim 20%. En daar ikomt nog bij het wegvallen van het 
Flexibel Welzijnsbudget. Een verdeelsleutel is altijd lastig en je hebt onvermijdelijk boffers 
en pineuten. Inwoneraantal mag meewegen, maar naar ons idee moet zwaarder gewogen 
worden wat de behoeften in een wijk is. En dan graag ook rekening houden met wijken 
waar de schouders van veel bewoners wat minder sterk zijn en er (nog) meer behoefte is 
aan sociale versterking. Overvecht heeft altijd zeer goed gebruik gemaakt van het LBB. 
Het voorzag duidelijk in behoefte, ook naar omvang van het budget; dat wordt nu minder.

In het Initiatievenfonds liggen de eisen m.b.t. aanvragen, activiteitenplan, eigen bijdrage 
of tegenprestatie door bewoners duidelijk hoger. Er moet meer op papier uitgewerkt 
worden. Voor jaarlijks terugkerende activiteiten lijkt het moeilijk om na 3 jaar nog een 
financiële bijdrage te krijgen, terwijl zij toch een belangrijke bijdrage in buurt of wijk 
betekenen. Wij vinden dat goed initiatieven ook na 3 jaar (opnieuw) mogen aanvragen.
Wij vragen aandacht en ruimte voor flexibiliteit en maatwerk bij het beoordelen van 
aanvragen, waarbij rekening gehouden wordt met de intentie en de draagkracht van de 
aanvragers. Hoe kan worden voorkomen dat een klein aantal initiatieven die zich heel 
sterk en op tijd weten te presenteren en relatief grote bijdragen vragen het budget te 
veel opslokken, zodat er voor kleinere initiatieven die later komen (te) weinig over blijft? 
Net als bij het Leefbaarheidsbudget zal dit een stevige inzet vragen van het wijkbureau. 
En ook om initiatiefnemers goed de weg te wijzen en waar nodig te ondersteunen bij het 
goed inrichten van hun aanvraag. Daarvoor moet bij het wijkbureau voldoende tijd en 
ruimte beschikbaar blijven.

*) Deze term is ontleend aan de publicatie De Montessori-democratie, Spanningen tussen burgerparticipatie en 
de lokale politiek door Evelien Tonkens, Menno Hurenkamp, Margo Trappenburg en Jante Schmidt (Universiteit 
voor Humanistiek), die op 18 mei aan minister Plasterk werd aangeboden in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam.


