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1.

Derde jaar Naoberfonds Doetinchem:

Op donderdagavond 25 april 2013 is door de gemeente Doetinchem unaniem besloten tot
oprichting van het Naoberfonds Doetinchem. Met het fonds wil de gemeente concreet
uitvoering geven aan het concept Civility, Work en Care, anders gezegd: ‘actief
burgerschap’, werk en zorg. Uitgangspunt is om met het fonds de burgers weer meer zelf te
betrekken bij hun directe leefomgeving in ruimste zin des woords. Bewoners,
maatschappelijke organisaties, het verenigingsleven en het bedrijfsleven worden
ondersteund om meer samen te werken, bewoners zelf meer aan zet te krijgen en de
verantwoordelijkheid voor woon, - en leefomgeving weer meer neer te leggen bij buurt en
burgers. Diezelfde avond is besloten het Naoberfonds onder bestuurlijke
verantwoordelijkheid te brengen van de Doetinchemse Uitdaging en is het Naoberfonds
onderdeel gaan uitmaken van de middelenbank. Het jaar 2015 was het tweede volledige
kalenderjaar, waarin aanvragen konden worden gedaan voor de beschikbare € 90.000, =
t.b.v. realisering van leefbaarheidsinitiatieven in de gemeente Doetinchem. Er kwamen in
totaal 37 aanvragen binnen, waarvan er 31 zijn goedgekeurd en 6 zijn afgewezen, omdat de
aanvragen niet in overeenstemming waren met de doelstelling van het Naoberfonds. In een
aantal gevallen zijn deze aanvragen doorgezet naar andere fondsen in de gemeente
Doetinchem, waarmee de Doetinchemse uitdaging afstemmings,- en
samenwerkingsafspraken zijn gemaakt. Zo zijn in 2015 2 aanvragen doorgezet aan de
Stichting Betrokken Doetinchem, is 1 aanvraag vanuit het budget wijkregie gehonoreerd en
zijn de resterende 3 aanvragen formeel afgewezen, op basis van de criteria van het
Naoberfonds.
In totaal is een bedrag van € 65.912,50 uitgegeven aan de 31 leefbaarheidsinitiatieven, er is
in 2015 een bedrag aangevraagd van € 106.217,60.
2.

Evaluatie van het Naoberfonds 2015:

Tijdens de oprichtingsvergadering van 25 april 2013 is in de Raad afgesproken dat in het
jaar 2015 evaluatie zou plaatsvinden van het Naoberfonds. Aan de hand van een
evaluatierapport 2013-2014 en 2015 opgesteld door de Doetinchemse Uitdaging heeft de
Raad unaniem besloten het Naoberfonds ook aankomende jaren voort te zetten en het
jaarlijks bedrag van € 100.000 ook aankomende jaren te reserveren in de gemeentelijke
meerjarenbegroting.
Het evaluatierapport is als Bijlage 1 toegevoegd aan dit jaarverslag.
In het voorstel voor de beeldvormende raad van 24 september 2015 wordt gesteld:
Dat de toegezegde aanvragen zeer divers zijn en afdoende aansluiten op de doelstelling van het
Naoberfonds. Het maatschappelijk effect is dat [naast de resultaten van de vele projecten en projectjes
op zich], het sociale domein met het Naoberfonds een duidelijke plek heeft van waaruit concrete,
financiële waardering voor eigen initiatief (eigen kracht) spreekt. Velen hebben zich de afgelopen twee
jaar hierdoor gesteund gevoeld. Er gaat een belangrijke stimulans uit van het Naoberfonds. Het
Naoberfonds voldoet daarmee aan de maatschappelijke verwachtingen en de uitgangspunten van het
Raadsbesluit, waarmee het logisch is het Naoberfonds in de huidige vorm voort te zetten.
De Stichting Doetinchemse Uitdaging blijft bij Raadsbesluit verantwoordelijk voor de organisatie
van en de besluitvorming over de toekenningen uit het fonds.

3.

Verdere verbreding bekendheid en bereik van het Naoberfonds:

Afgelopen jaar 2015 hebben we voortdurend gewerkt aan de verdere verbreding van
bekendheid van het Naoberfonds in de gemeente Doetinchem. Na de succesvolle start in
2013 en het jaar 2014, waarin in totaal ruim 60 organisaties zijn ondersteund, zijn er in 2015
nog eens 17 nieuwe maatschappelijke organisaties bijgekomen, die voor het eerst een
aanvraag instuurden. Het bereik zit daarmee in 2,5 jaar op ruim 80 maatschappelijke
organisaties. Opvallend van de groep nieuwe aanvragers, was het gegeven dat het hier in 10
situaties bewonersorganisaties betrof, die budget aanvroegen voor een leefbaarheidsactiviteit
in hun buurt,- of wijk. Letterlijke ondersteuning dus om het Naoberschap in de buurt verder
te verbeteren en het prettig wonen in buurten en wijken van Doetinchem te verbeteren.
Uiteindelijk is daar het Naoberfonds natuurlijk voor opgericht. Bewonersorganisaties diende
veelal en aanvraag in ter ondersteuning van de buurtactiviteit, die was gericht op,
bijvoorbeeld:
- Stimuleren van de onderlinge bewonerskontakten jong en oud.
- De start van zelfbeheer,- en onderhoudsactiviteiten van groenparkjes,
speelvoorzieningen en andere verblijfs,- en ontmoetingsplekken in de wijk
- Of het stimuleren van de integratie (en “versmelting”) met de buurt van een centrale
voorziening als bijvoorbeeld een verzorgingshuis.
Feitelijk was er zo’n circa € 25.000 over van het totale jaarbudget van het Naoberfonds,
welke in overleg met de gemeente Doetinchem is teruggevloeid in de algemene middelen.
Overzicht Naoberfondsaanvragen 2015:
Aanvrager

Project

1 Particulier
initiatief de
heer Henk van
Weeghel

Integratie bevorderende
activiteiten Kruisberg
bewoners

2 Stichting
Tharsei

3 VV
Doetinchem
oudergroep
multicultureel
elftal E1
4 “Durf Jij”,
particulier
initiatief Rick

Korte omschrijving

Aangevraa
gd bedrag

Ontmoetingsactiviteiten € 3500
vluchtelingen en
Nederlanders,
maatschappijoriëntatie
en integratie
bevorderend
Professionalisering zorg Deskundigheidsbevorde € 20.000
coördinator en
ring organiseren voor
buitenleven project
zorg coördinator en
kinderen in een
zorgelijke thuissituatie
tweewekelijks een
buitenprogramma aan
kunnen bieden
Deelname
Samen sporten, samen
€ 1500
internationaal toernooi
leven project
Lommel Trophy
Fietsproject voor GGnet Wekelijks gaat een
cliënten (psychiatrie)
fietsgroep zich
voorbereiden op

€ 5000

Gehonor
eerd
bedrag
€ 2000

€ 3000

€ 1500

€ 3500

Smit
5 stichting
Stadskamer

Ondersteuning opening
en buurtmaken van
deze nieuwe
inloopvoorziening

6 AMDG
Wehl

Website actualisatie

7 Stichting
Arabische
gemeenschap

Doorontwikkeling van
de het wekelijks
activiteitenaanbod op
de zondag

8 Mijn School, Project Hisham El
onderdeel van Doeri Naobertuin
Graafschap
College
9 SFA bike
park

Vervanging van het
startplateau

10 KMCA
Katholiek
Centrum voor
Maatschappeli
jk
Activeringswe
rk

Ruimte voor anderszijn

11 Project
Eigen Kracht

Project Hartenvrouw

toertocht
Limburgs mooiste
Drempelloze en
belangeloze
inloopvoorziening in
het centrum voor alle
doelgroepen op zoek
naar arbeidsmatige
dagbesteding
Muziekvereniging
Wehl moet haar
website interactiever
maken vanwege
communicatiedoeleinde
n
Maatschappijoriëntatie,
Nederlandse
samenleving, integratie
bevorderende
activiteiten. (zaalhuur)
Moestuinproject in de
buurt gerund door
jongeren, studenten,
buurtbewoners en
dagbestedingsdoelgroep
en
Stichting Freeride
Achterhoek organiseert
fietsevenementen in het
mountainbikepark. Hun
startplateau voor
stuntfietsjes is met
vrijwilligers vernieuwd.
Opleidingsavonden
voor nieuwe
vrijwilligers voor hun
buddy project, waarbij
vrijwilligers personen
met een psychiatrisch
ziektebeeld bezoeken
en ondersteunen
Inrichting en
openingsondersteuning
van het project
Hartenvrouw, waarbij
vrouwen van 40plus via
stimulering
ondernemerschap
werken aan
economische

€ 2500

€ 850

€ 500

€ 500

€ 3000

€ 3000

€ 3000

€ 2000

€ 3000

€ 3000

€ 5000

€ 4000

€ 4500

€ 4500

12. Stichting
Care Travel

Kaderversterking van
de stichting van
vrijwilligers die reisjes
organiseert voor
hulpbehoevenden.

13 Organisatie
Buurtfeest
Weerdjeslaan

Buurtfeest
Weerdjeslaan

14
Buurtinitiatief
groep Eggink
en Lemmens
15 Stichting
Vrienden voor
Waterrijk

Project Samen Spelen
Bastinglaan

16 Stichting
NAH café De
Gruitpoort

Maandelijks NAH café

17
Buurtcomité
Adenauerplein

Pleinfeest Konrad
Audenauerplein

18 Wijzelf
Zorg
coöperatie
Achterhoek

Oprichting Wijzelf
Zorg coöperatie

19 Het
Wasmandje

Was- en strijkservice
voor hulpbehoevenden

Blik op Zuid

20
Organisatie buurtbbq
Bewonerscomi
té Donaudal

zelfstandigheid
Organisatie
vrijwilligers
cursusavonden ter
bevordering van kennis
en relaties onderling.
Ondersteuning van
vervoersverbetering
Buurtfeest programma
voor kinderen en
volwassenen ter
versterking van de
onderlinge relaties
Opknappen en
vernieuwen van
speelvoorzieningen in
de buurt
Digitale en fysieke
bewonersinformatie
verder uitbreiden in de
wijk Dichteren

Activiteitenkosten en
bedankje vrijwilligers
voorstelling “een ander
mens”.
Ontmoetingsactiviteit
voor de bewoners met
een kindermiddag en
volwassenenavond ter
stimulering van de
onderlinge
Contacten in de buurt
Praktische hulpdienst in
en om het huis in de
Achterhoek, voor
eenieder praktisch,
betaalbaar en
betrouwbaar
Doorstart arbeidsmatige
dagbesteding in de
vorm van een
wasserette en
strijkservice
Ondersteuning en
stimulering van
onderlinge
buurtcontacten in de

€ 5000

€ 4000

€ 350

€ 350

€ 5000

€ 5000

€ 4000

Afgewez
en, derde
opeenvol
gende
aanvraag
.

€ 4000

€ 4000

€ 350

€ 350

€ 5000

€ 5000

€ 2500

€ 2000

€ 405

€ 405

21 Leesclub
Doetinchem

22 Stichting
Arabische
gemeenschap

23 Platform
Lach
24
Buurtcomité
Hof van
Parma
25 Werkgroep
Open Kerk
wijkkerk de
Wingerd
26 Stichting
Ontmoetinche
m

27 Buurtplein
BV

wijk
Vrijwilligersbedankje
Organisatie
bijeenkomst voor
vrijwilligers van de
leesclub die taallessen
verzorgen aan
inburgeraars
Deskundigheidsbevorde Vrijwilligers bij deze
ring
belangenorganisatie
voor Arabische
gemeenschap krijgen
trainingen
maatschappijoriëntatie
en integratie in
Nederlandse
samenleving
Organisatie
Stimuleren van
Ondernemingsfestival
(maatschappelijk)
Achterhoek
ondernemerschap in de
Achterhoek
Buurtfeest Hof van
Ondersteuning en
Parma
stimulering van
onderlinge
buurtcontacten in de
wijk
Burendag februari 2016 Mensen in beweging
krijgen, uit het
isolement halen en
onderling naoberschap
stimuleren
Participatie conferentie Conferentie organisatie
opzetten. Deze activiteit om de participatie van
is in het jaar 2015
migranten aan de
uitgesteld naar een later arbeidsmarkt te
moment. In overleg
stimuleren
besloten budget voor
later moment te mogen
aanwenden.
De Daele 40 jaar
bestaan

€ 100

€ 100

€ 1500

€ 1500

€ 1000

€ 1000

€ 250

€ 250

€ 150

€ 150

€ 3000

€ 3000

Viering 40-jarig bestaan € 500
wijkcentrum de Daele
met bewoners

In
overleg
met
gemD.
Besloten
vanuit
budget
wijkregie
te
honorere
n

28 Stichting
DoeJazz 81

Communicatie naar
onze doelgroep
upgraden

Digitalisering van de
informatievoorziening
aan d leden en
optimaliseren website

29
Griezeltocht
de Huet

Organisatie jaarlijkse
buurtgriezeltocht in de
Huet

30 Be Positive

Informatie
voorlichtingsproject
voor jongeren

31 Start up
now

Opzet eigen
onderneming student
MIJN SCHOOL

Jaarlijks entertainen van € 1000
de kinderen en jongeren
in de Huet tijdens
Halloween nacht
Onderneming stichten
€ 3000
die voorlichting en
workshops geeft over
actuele thema’s als
loverboys,
straatcultuur,misbruik
etc etc.
Ondersteuning aan
€ 1000
startende jonge
ondernemers en
begeleiden van
innovatieprojecten

32 Bureau
Sterk

Nabetaling boek
Participatie in Zicht

33
Voedselbank

Vrijwilligerspresentje

34
Burgerinitiatie
f Natuurpark
Gesco

Aanleg en realisatie
Natuurpark Gesco
terrein Gaanderen

35 Rick Smit
GGNEt,

Fietsproject Durf Jij

Het betreft
hier hetzelfde
project als
genoemd

Nalevering van extra
boeken en aanvullende
productiekosten
30 vrijwilligers van de
Voedselbank krijgen
kleine kersattentie voor
gehele jaar inzet
Bijdrage in de jaarlijkse
onderhoudskosten van
het park uitgevoerd met
en door vrijwilligers uit
Gaanderen
Mensen met een
psychisch ziektebeeld
gaat de uitdaging aan en
trainen wekelijks in
groepsverband voor een
klassieker toertocht
deelname

€ 2720

Aanvraa
g
doorgeze
t naar
Stichting
Betrokke
n
Doetinch
em.
€ 500

Afgewez
en, te ver
af van
doelstelli
ngen
Naoberfo
nds
Afgewez
en,
aanvraag
kan
worden
uitgezet
via Meet
and
Matchma
rkt.

€ 157,50

€ 157,50

€ 300

€ 300

€ 3435,11

€ 2000

€ 3000

€ 3000

onder punt 4.
Er is sprake
van een
aanvullende
aanvraag voor
onderhoud
fietsen en
kleding van
het project.
36 Bewoners
Initiatiefgroep
Het Weerdje
37 SAM
speciaal
basisonderwijs

Realiseren van een
veilige en
aantrekkelijke
buurtontmoetingsplek
Musical organisatie
Licht uit en Spot aan.

Totaal

Renovatie van de
speeltuin en aanleg paar
rustbanken

€ 5000

Met leerlingen wordt
een musical
ingestudeerd en
opgevoerd voor de
ouders

€ 2000

€
106.216,60

€ 5000
(interne
overboek
ing)
Afgewez
en en
doorver
wezen
aan de
Stichting
Betrokke
n
Doetinch
em.
€
65.912,5
0

Besluitvormingsprocedure:
De besluitvormingsprocedure voor aanvragen is in 2015 niet gewijzigd ten opzichte van het
jaar 2014. Wel is in 2014 nog nadrukkelijker gezocht naar mogelijkheden, om aanvragen
eerst met een match tussen bedrijf en aanvragende partij te honoreren (‘werkwijze
Doetinchemse Uitdaging’) in het kader van maatschappelijk betrokken ondernemen,
alvorens tot beschikbaar stellen van geld vanuit het Naoberfonds over te gaan.
Ook is er nadrukkelijk gekeken of de aanvragende partij en het desbetreffende project
optimaal paste bij de criteria van het Naoberfonds. In die gevallen waarin criteria van een
ander fonds beter aansloten is op basis van afspraken in het Fondsenoverleg 1 november
2014 doorverwezen naar het desbetreffende fonds.
Indien dit niet mogelijk was, zijn de aanvragen op basis van onderstaande
besluitvormingsprocedure behandeld:
-

aanvrager dient via website aanvraag voor financiële ondersteuning in.
medewerker middelenbank DU meldt dat aanvraag in goede orde is ontvangen en
inhoudelijk zal worden behandeld en geeft inzicht in besluitvormingstermijn.
medewerker middelenbank behandelt en boordeelt aanvraag

4.

medewerker middelenbank organiseert in vrijwel alle gevallen gesprek met
aanvrager t.b.v. aanvullende vragen op basis van aanvraag
medewerker middelenbank neemt BESLUIT tot en met mandaatbedrag namens
bestuur van € 5.000,- en informeert het bestuur over genomen besluit.
Medewerker middelenbank ADVISEERT het bestuur tbv aanvragen boven het
mandaatbedrag van € 5.000 en het bestuur BESLUIT.
Medewerker middelenbank informeert aanvragende partij over genomen besluit en
informeert aanvragende partij over noodzakelijke verantwoording van het bedrag.
Belangrijkste bevindingen in het tweede ervaringsjaar:

Dit derde jaar van het Naoberfonds laat, kijkend naar de inhoud van de aanvragen, het
volgende beeld zien:
-

Alle aanvragen zijn afkomstig uit een zeer brede laag van de Doetinchemse
samenleving. Daar waar we de eerste twee jaren nog regelmatig zagen, dat
aanvragen nog vaak werden ingediend door grote professionele organisaties, hebben
we in 2015 een duidelijke tendens gezien dat aanvragen door particuliere bewoners,
vrijwilligersorganisaties, bewonersgroepen, burgerinitiatieven en
bewonerscommissies van maatschappelijke organisaties. Mooi dat de
Naoberfondsmiddelen inmiddels zoveel verschillende soorten organisaties uit het
maatschappelijk middenveld kunnen ondersteunen.
Ander opvallend punt in 2015 is geweest, dat we in circa 30% van de gehonoreerde
aanvragen een nieuw initiatief in de stad hebben ondersteund. Vanaf de start is het
“vlottrekken” van nieuwe initiatieven in de Doetinchemse samenleving een belangrijk
doel van het Naoberfonds geweest. Met een financiële impuls beogen we 1 jaar en
maximaal 2 achtereenvolgende jaren nieuwe initiatieven te stimuleren, waarna het
project zich daarna financieel zelf zou moeten kunnen bedruipen, of d.m.v. andere
bronnen.
Zoals eerder gezegd is de reikwijdte van het Naoberfonds in de Doetinchemse
samenleving verder verbreed in 2015, met 17 nieuwe aanvragende partijen.
Opvallend hierbij is de grote toename van het aantal bewonersorganisaties, wijk,- en
buurtcomités en andere initiatiefgroepen van burgers. Precies waarvoor het
Naoberfonds bedoeld is.
Tot slot financierde het Naoberfonds dit jaar 3 projecten voor een tweede en dus
laatste maal (vervolgfinancieringen van bestaand initiatief).

-

-

-

5.

Financiële afrekening:

Beschikbare budget 2015:
Bijdrage uit Budget wijkregie/wijknetwerken
Totaal:

€ 100.000
€
0
€ 100.000

Reele kosten 2015:
Honorering aanvragen 2015:
Overheadkosten DU:
Totaal:

€ 65.912,50
€ 10.000,00
€ 75.912,50

6.

Vooruitblik op volgend jaar 2016:

In 2016 werken we eraan het Naoberfonds zodanig onder de aandacht te brengen in de
Doetinchemse samenleving dat opnieuw nieuwe partijen zich melden en een aanvraag
indienen bij het fonds via de Doetinchemse Uitdaging.
Zodanig dat we de beschikbare € 90.000 volledig kunnen gaan aanwenden voor de
ondersteuning van leefbaarheidsinitiatieven.
We zullen strak moeten blijven sturen op criteria van het fonds en prioritering van
aanvragen op basis van de doelstelling van het Naoberfonds. Nu immers het Naoberfonds
bekend is in de gemeente en via mond op mond reclame mogelijkheden van het fonds door
bewoners onderling worden doorgegeven, zien we ook dat bij het indienen van aanvragen,
minder goed gekeken wordt naar de doelen en criteria van het fonds. Men is op de hoogte
van een subsidiemogelijkheid en vraagt simpel weg ondersteuningsgeld aan. Dit leidt dan
uiteraard tot afwijzingen. Het betreft hier aanvragen :
- Die tever afstaan van de oorspronkelijke doelstelling van het fonds. Sommige passen
beter bij doel en criteria van andere fondsen en dus worden deze aanvragen ook
doorgezet naar andere fondsen.
- Waarbij het NF de enige bron van financiële dekking is, waarmee de afhankelijkheid
van het NF te groot wordt.
- Waarbij het gaat om investeringen of dekking van exploitatiegaten van een
organisatie, hetgeen niet de bedoeling is.
- waarbij partijen al twee achtervolgende jaren zijn ondersteund met een verwachting,
dat er sprake is van min of meer structurele ondersteuning vanuit het NF.
We blijven sturen op groei van matches tussen aanvragende partijen en het bedrijfsleven
“met gesloten beurs en via de Doetinchemse Uitdagingsaanpak”.

