
 
 

 
 

 

 

 

 

Procedure Dorpsbudget  

Inleiding 
De Gemeente Coevorden stelt jaarlijks een dorpsbudget van €20 per inwoner ter beschikking met 

een maximum van €20,000. De gemeente stelt daarvoor de volgende verplichtingen: 

 Het dorpsbudget wordt besteed binnen één jaar na toekenning, een deel van het budget 

mag voor 3 jaar gereserveerd worden door de Vereniging Dorpsbelangen Wachtum eo (geldt 

m.i.v. Dorpsbudget 2020); 

 Uiterlijk één jaar na toekenning van het budget wordt de besteding verantwoord, met een 

door het bestuur vastgesteld overzicht van kosten en baten, een toelichting en daarop 

betrekking hebbende bewijzen. 

Voor Wachtum betekent dit  jaarlijks een bedrag van ca € 7500. De Vereniging Dorpsbelangen 

Wachtum eo (VDW) ontvangt en verdeelt dit bedrag. Omdat de toekenning meestal gebeurt tegen 

het einde van het jaar, moeten aanvraag en besteding in het daarop volgende jaar gedaan worden.  

Voorwaarden voor de aanvraag 
1. Absolute voorwaarde:  

De aangevraagde besteding is in lijn met de Dorpsvisie en de daaruit voortkomende 

Dorpsagenda. 

De aanvraag komt ten goede aan de leefbaarheid in het dorp. Meerdere inwoners moeten 

voordeel hebben bij de aanvraag. 

2. Wie komt voor een aanvraag uit het dorpsbudget in aanmerking: 

a. Alle bestaande verenigingen 

Het bestuur van de VDW stelt jaarlijks een lijst op van in aanmerking komende verenigingen. 

VDW zelf behoort hier ook toe. 

b. Stichtingen die bijdragen aan de leefbaarheid van Wachtum. 

In de Dorpsagenda staan geen plannen voor het Dorpshuis (Stichting met eigen bestuur) en 

de school (Stichting met eigen bestuur), maar de Dorpsvisie rekent beide instellingen tot 

belangrijke voorzieningen, die bijdragen aan de leefbaarheid van het dorp. 

c. Individuele initiatieven.  

Individuele aanvragen worden getoetst aan art 1) en moeten ondersteund worden door 

onder art 2a) of 2b) genoemde gerechtigden. 

3. Aanvragen dienen uiterlijk 1 maand voor de jaarvergadering in het bezit te zijn van de secretaris 

van VDW. De datum van de jaarvergadering zal begin januari van elk jaar in de dorpskalender van 

www.Wachtum.nu worden geplaatst. 

Beslissing over de aanvraag 
4. Het bestuur van VDW beoordeelt of de aanvraag wordt toegelaten voor verdere behandeling en 

a. Voldoet aan art 1) 

b. Blijft binnen het beschikbare budget; in de ALV 2019 is het maximum bedrag van een 

aanvraag vastgesteld op € 1000. 

http://www.wachtum.nu/


5. De Algemene Ledenvergadering  beslist over de prioriteit: 

a. Voorafgaand aan de stemming krijgt elke indiener 2 minuten de tijd om de aanvraag toe te 

lichten. Dit is enkel bedoeld voor verduidelijking en niet voor werving. 

b. Uitsluitend leden van VDW kunnen een stem uitbrengen. Omdat contributie wordt geheven 

per huishouden, kan slechts één stem per huishouden worden uitgebracht. 

c. Stemming gebeurt in persona: bij volmacht stemmen en digitaal stemmen kan niet. 

d. De voorstellen worden op een lijst gepresenteerd; in de laatste kolom kan de stemmer 

aangeven welk voorstel zijn/haar voorkeur heeft: een 1 voor het beste voorstel, een 2  voor 

het volgende voorstel en zo verder. Uiteindelijk heeft dan de aanvraag met het minste aantal 

punten de hoogste prioriteit.  

e. Het budget wordt op volgorde van het aantal stemmen toegekend, totdat het totale budget 

is toegewezen. 

 

Afhandeling aanvraag 
6. Nadat het budget voor de aanvraag is toegekend kan de aanvrager overgaan tot het uitvoeren 

van het voorgestelde project. 

7. De aanvrager kan de facturen voor de onkosten, gemaakt voor uitvoering van het project, 

indienen bij de penningmeester VDW, die voor betaling en bewaking van het beschikbare budget 

zal zorgdragen.  

8. Leden van VDW zijn gerechtigd verantwoording te vragen van een vereniging van een 

toegewezen project, dit kan gevraagd worden in de ALV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


