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Bijlage bij aanvraagformulier Bewonersbudget 
Het bewonersbudget is een bedrag dat jaarlijks door het college van B&W per wijk 
wordt toegekend en vastgesteld; zo ook voor Presikhaaf. De hoogte van het 
bewonersbudget wordt bepaald op basis van het aantal inwoners en de sociale en 
leefbaarheidsstatus van een wijk. De budgethouder en eindverantwoordelijke voor het 
bewonersbudget is Team LeefOmgeving Presikhaaf.   
Het bewonersbudget wordt gebruikt voor kosten die verband houden met het functioneren van het Bewonersoverleg 
wijkplatform Presikhaaf. Bewoners, organisaties en ook het wijkplatform zelf kunnen een beroep doen op het bewonersbudget 
voor het realiseren van activiteiten en/of voorzieningen in het belang van de leefbaarheid  in Presikhaaf.  Het bewonersbudget is 
in principe niet bedoeld om uitgekeerd  te worden als vergoeding voor vrijwilligersinzet. Het Bewonersoverleg wijkplatform 
Presikhaaf heeft adviesrecht over de budgetaanvragen. Team LeefOmgeving kan alleen gemotiveerd van het advies van het 
wijkplatform over de besteding van het bewonersbudget afwijken.  
 
Criteria ter beoordeling van aanvragen. 
Aanvragen ten behoeve van een financiële bijdrage uit het bewonersbudget worden beoordeeld aan de hand van de volgende 
criteria: 
 1.    Een aanvraag kan alleen voorafgaand aan de activiteit worden gedaan en niet nadat de activiteit is uitgevoerd. 
 2.    Het doel van de activiteit en/of voorziening moet duidelijk omschreven zijn. 
 3.    De aanvraag moet in het belang van de wijk en (een groep) bewoners zijn. 
 4.    Er is een duidelijke, gespecificeerde begroting (vermelding reële bedragen) bijgevoegd . 
 5.    Er moet sprake zijn van inzet, actieve betrokkenheid van bewoners en de activiteit moet gedragen  
        worden door voldoende bewoners. 
 6.    Betrokkenen en belanghebbenden moeten een reële bijdrage leveren aan het initiatief door middel van  
        eigen inzet (zelfwerkzaamheid) en/of een financiële bijdrage. 
 7.    Er moet worden gemotiveerd waarom een beroep wordt gedaan op het wijkbudget; tevens moet worden  
        aangegeven of en zo ja bij welke fondsen nog meer een bijdrage is gevraagd. 
 8.    De bijdrage heeft geen structureel karakter; bijdragen zijn (per boekjaar) eenmalig. 
 9.    Budgetaanvragen t.b.v. bestuurstaken worden niet gehonoreerd. 
10.   Voor budgetaanvragen t.b.v. straatfeesten en buurtBBQ’s worden vastgestelde bedragen gehanteerd. 
 
 

Procedure behandeling aanvragen. 
a.     Aanvragen worden aan het wijkplatform voorgelegd. 
b.     Aanvragen t/m een bedrag van € 500,00  kunnen door de agendacommissie worden beoordeeld.  
        Toekenningen worden aan het wijkplatform Presikhaaf gemeld. 
c.     Het wijkplatform geeft een (zwaarwegend) advies aan Team LeefOmgeving over de  
        besteding van het bewonersbudget binnen het financiële kader. 
d.     Een besluit over een aanvraag wordt door het Team LeefOmgeving (gemeente Arnhem) schriftelijk kenbaar 
        gemaakt aan de initiatiefnemer(s); 
e.     De toegewezen aanvragen worden in de wijkkrant gemeld. 
 

Randvoorwaarden 
a. Voor een financiële aanvraag wordt gebruik gemaakt van het budgetaanvraagformulier. 
b. De financiële bijdrage wordt  in beginsel verstrekt op declaratiebasis (kleine bedragen kunnen d.m.v. een voorschot per kas 

worden verkregen ) en aan de hand van originele nota’s. 
c. Zo mogelijk wordt de wijk via de wijkkrant / website door de aanvrager tijdig geïnformeerd over de activiteit. 
d. De aanvragers zijn verplicht tot een verantwoording achteraf  

(= financiële verantwoording en verslag;  mogelijk met foto(s) van de activiteit / het project ). 
e. Na toekenning zal het toegewezen bedrag een jaar worden gereserveerd op de begroting,  

daarna vervalt de aanvraag.  
 
 
Aanvragen kunt u richten aan:  
Bewonersoverleg wijkplatform Presikhaaf 
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