Bijlage 1.

Initiatievencampagne Langedijk

Opzet; uitgangspunten, doel en processtappen.

Inleiding
Samen met de samenleving. Als gemeentelijke overheid willen we zorgen dat wat we voor
onze samenleving doen, ook met die samenleving doen. Daarbij zorgen we dat onze
inwoners en ondernemers zich erkend en herkend weten. Wij worden van centrale en
bepalende speler steeds meer een meewerkend partner voor de samenleving.
Een belangrijk aspect is het ruimte bieden aan initiatieven vanuit onze samenleving.
Daarom starten we in Langedijk in 2021 een initiatievencampagne.

Initiatievencampagne Langedijk
We willen samen met inwoners en ondernemers zorgen voor sterke en vitale dorpen. Dat
doen we door de dialoog te starten en hier blijvend invulling te geven met onze inwoners en
ondernemers. De dialoog voeren we vanuit (maatschappelijke) vraagstukken die in de
verschillende dorpen spelen en waarbij we ook zoeken naar (meer) gedeeld eigenaarschap.
In 2020 bereiden we de initiatievencampagne Langedijk voor. In 2021 nodigen we inwoners
en ondernemers uit om te komen met hun idee voor het versterken van de vitaliteit van hun
dorp. Inwoners en ondernemers worden bij het formuleren van ideeën gefaciliteerd. De
campagne wordt breed bekend gemaakt.. Ideeën en initiatieven worden verzameld en
vervolgens voorgelegd aan het hele dorp. Elke inwoner krijgt een persoonlijke stemcode en
kan zijn/haar stem uitbrengen. De ideeën met de meeste stemmen maken aanspraak op het
beschikbare geld.
Doelstelling en uitgangspunten
Het doel van de initiatievencampagne is tweeledig. Enerzijds willen we ruimte bieden aan de
samenleving en anderzijds willen we dat de initiatieven een bijdrage leveren aan de vitaliteit
van de gemeente.

Processtappen
De initiatievencampagne Langedijk kent een aantal processtappen;
1.
2.
3.
4.
5.

indienen initiatieven
eerste stemronde: stemmen werven
eerste toets
tweede stemronde
bekendmaking winnende initiatieven en toekenning budgetten.
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Stap 1 Indienen initiatieven (1 april – 30 april)
Begin april starten we de campagne. We lanceren we het initiatievenplatform.
Inwoners van de gemeente Langedijk kunnen hun initiatief kenbaar maken via het platform.
Ondersteuning vindt plaats vanuit een initiatieventeam (vraagbaak en technische
ondersteuning indienen). In het initiatieventeam hebben in elk geval medewerkers van het
team kernenbeleid zitting, maar ondersteuning vanuit de gebiedsteams en vakafdelingen is
noodzakelijk.
Stap 2 Eerste stemronde (3 mei – 16 mei)
Vanaf 3 mei is het voor alle inwoners van 12 jaar en ouder (registratie verplicht in platform)
mogelijk om er initiatief een te waarderen. Dit gebeurt door middel van het uitdelen van een
like. Tot en met 16 mei 2021 is het mogelijk om van deze optie gebruik te maken.
De initiatieven die meer dan 50 stemmen (likes) hebben worden meegenomen in de eerste
toets.
Stap 3 Eerste toets (18 mei – 15 juni)
De gemeente voert een eerste haalbaarheidstoets uit. Werkzaamheden vinden plaats tussen
18 mei en 15 juni.
Naast het initiatieventeam is hier voor een inhoudelijke toets (strijdigheid beleid en projecten)
ook capaciteit van de vakafdelingen noodzakelijk. Dit houdt in dat we die tijdig betrekken en
tijd reserveren vanuit zowel ruimte, beheer, en sociaal.
De beoordeling van de initiatieven wordt openbaar gemaakt (via het webplatform). Bij het
toetsen en definitieve oordeel geven we inwoners de gelegenheid om als waarnemer deel te
nemen.
Alle indieners krijgen individueel bericht (inclusief toelichting op afweging bij het niet voldoen
aan reglement of uitgangspunten) en indien gewenst een persoonlijke toelichting

Stap 4 Online stemmen en begroten (18 juni – 30 juni)
De getoetste initiatieven komen in aanmerking voor de definitieve stemronde.
Inwoners kunnen met een persoonlijke stemcode hun stem uitbrengen. Daarbij is het aan de
stemmer vrij om het beschikbare budget te verdelen over de initiatieven naar keuze.

Stap 5 Bekendmaken winnaars en toekenning budgetten
De uitslag van de stemronde wordt online vastgelegd. 1 juli 2021.
Aan de voorstellen met de meeste waardering die binnen het totaal beschikbare budget van
€ 75.000,- passen wordt de financiële bijdrage via een subsidie toegekend.
Het college maakt in de eerste week van juli via het platform de winnaars bekend.
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