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Inleiding 

 

 

 

De te houden ALV in maart jl. aangaande de verantwoording over het subsidiejaar 2020 

heeft gelukkig doorgang kunnen vinden, dit met inachtneming van de op dat moment 

geldende regels t.a.v. Corona. Er bestond de mogelijkheid om de ALV fysiek en langs 

digitale weg bij te wonen. Helaas was de opkomst minimaal. Buiten het bestuur om waren er 

een achttal fysieke en twee online deelnemers. Ondanks meerdere aanmeldingen hiervoor 

viel vooral de online opkomst tegen. Het is ons helaas niet geheel duidelijk waaraan dit te 

wijten was.  

 

De subsidieverstrekker, de gemeente Groningen, heeft de jaarlijks in te dienen 

verantwoording subsidies, die gelijk is aan de verantwoording richting de leden van de BOB, 

goedgekeurd. De beschikking treft u als bijlage aan. 

 

De begroting voor het jaar 2021 is op 31 mei 2021 goedgekeurd door de gemeente 

Groningen. De beschikking is toegevoegd als bijlage (blz. 22) 

Het weer terug naar “normaal” zal hopelijk weer leiden tot een hogere opkomst bij de ALV, 

ook mede gezien de plannen voor het opzetten/uitwerken van het Bewonersplatform Beijum 

en het integreren van de BOB in deze. 

 

 

Wij bedanken de leden voor het, de afgelopen en de nog komende periode, in ons gestelde 
vertrouwen.  
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    17)  Exploitatiebegroting 2022 
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Criteria subsidieaanvraag 

De nieuwe Algemene Subsidie Verordening gemeente Groningen 2019 (ASV) die per 1 juli 
2019 in werking is getreden. 

Voor 1 oktober dient u uw aanvraag in voor een structurele subsidies (jaarlijks 
terugkerende aanvraag) voor activiteiten in het volgende kalenderjaar. Bij die 
aanvraag verwachten we ook een inhoudelijke en financiële rapportage over de 
realisatie en de prognose over het lopende jaar.  

In de oude ASV was het aanleveren van een tussenrapportage alleen verplicht voor 
subsidies boven de 45.000 euro. In de nieuwe ASV dienen alle aanvragers van een 
structurele subsidie een tussenrapportage aan te leveren. 

Algemene wijzigingen voor alle subsidieaanvragen: Noodzakelijke kosten 

In veel nadere regels was al opgenomen dat er gesubsidieerd werd op grond van 
noodzakelijke kosten. Dit is nu als een algemeen uitgangspunt opgenomen in de 
ASV. Nieuw is de bepaling dat, op grond van een door gemeente en gesubsidieerde 
partij gezamenlijk op te stellen risicoprofiel, vermogensopbouw uit een positief 
resultaat onder omstandigheden kan worden toegestaan. 

 

 
 
 
 
ALV richtlijn. 
 
Op basis van de presentielijst wordt vastgesteld hoeveel leden aanwezig zijn. Bij meer dan 
10% is de vergadering altijd rechtsgeldig, bij minder niet. Dan wordt onderstaande passage 
uit de statuten gevolgd en moet minimaal 2/3e van de wel aanwezige leden voor doorgaan 
van de vergadering stemmen. Wordt dit percentage niet gehaald dan zal er een nieuwe 
vergadering uitgeschreven moeten worden. 
 
 Artikel 17 lid 8 van de Statuten betreffende geldigheid ledenvergaderingen: Een besluit van 
de Algemene Ledenvergadering kan worden genomen indien tenminste een/tiende deel van 
het aantal stemgerechtigde leden van de vereniging aanwezig of vertegenwoordigd is tenzij 
de aanwezige leden met twee/derde meerderheid van de stemmen anders beslissen.  
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Verslag Algemene Ledenvergadering Bewoners Organisatie Beijum 20 april 2021 

Aanwezig  (ad-interim) bestuursleden BOB 

Voorzitter:     Rein van der Velde 

Penningmeester: Naomi Rumaloine 

Secretaris:     Janny Atema       

Afwezig:    Tristan van der Werf (heeft een bijeenkomst van het Gerrit Krolbrug comité) 

Aanwezig aantal leden:  10 

 

1. Opening en vaststellen geldigheid vergadering 

- De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom. 

- Volgens de statuten moet 10% van de leden aanwezig zijn om de vergadering 

rechtsgeldig te laten zijn. Dat is net niet het geval maar de leden stemmen unaniem voor 

het laten doorgaan van de vergadering (artikel 17, lid 8). 

 

2. Agendavaststelling 

- De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Ingekomen stukken en mededelingen van het bestuur 

- De voorzitter geeft aan dat het een vervelende tijd geweest is. Door de Corona konden 

de voor- en najaar ALV niet fysiek plaatsvinden. Het bestuur heeft de leden in september 

gevraagd of zij een bijeenkomst wilden maar de meerderheid gaf aan daar gezien de 

omstandigheden geen behoefte aan te hebben. Het bestuur, dat inmiddels ad-interim 

was omdat er ook geen bestuursverkiezingen gehouden zijn, kreeg alle vertrouwen van 

de leden om door te gaan. Het bestuur heeft zoveel mogelijk geprobeerd de 

werkzaamheden voort te zetten. 

- De verantwoording over 2019 is door de gemeente goedgekeurd en voor 2020 moet nog 

een bevestiging komen. 

 

4. Voorwoord 

- Vraag n.a.v. het voorwoord: 

Er wordt in het verslag gesproken over een meerderheid van de leden die geen behoefte 

hadden aan een najaar bijeenkomst. Hoeveel waren dat er? Volgens de voorzitter 

ongeveer 100. 

 

5. Inhoudelijk jaarverslag 2020 

Vragen / opmerkingen naar aanleiding van het jaarverslag: 

- Het valt een lid op dat er onder moeilijke omstandigheden toch veel gedaan wordt. 

- Hoe hoog is het bezoekersaantal van de site? 

Dat zijn er 800 a 900 per maand. Het hangt ervan af of er veel nieuws op geplaatst is.  

Er wordt opgemerkt dat de site redelijk verouderd is, er staat ook nog erg oude 

informatie op. Dat wordt nagekeken.  

- Is het bezoekersaantal van het digitale bewonersplatform naar tevredenheid? 
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Gemiddeld genomen stijgt het wat en zit rond de 30 per dag. 

Opgemerkt wordt dat de lay out van de site wat overzichtelijker kan. Hier wordt aan 

gewerkt. 

- Pag. 6: Er wordt gevraagd of het beeld bij de Jensemaheerd ook ondersteund is door de 

BOB. Nee, het is wel gevraagd maar het heerdcomité krijgt al ondersteuning en de 

kosten zijn mede gefinancierd uit de pot Wijkvernieuwing.  

- Pag.7: De kerstpakkettenactie was dit jaar een groot succes. Er zijn ruim 200 grote 

pakketten verdeeld. Er is veel gedoneerd.  

- De vergoeding voor de buurtconciërges is inmiddels weer overgenomen door Werkpro. 

De 2 vrijwilligers die een vergoeding ontvingen van de BOB vallen nu onder Werkpro .  

- Pag. 8: Het is de laatste tijd weer flink raak met het zwerfafval. Eigenlijk vallen er 2 

dingen op: a. er lopen best veel mensen met grijpertjes etc. het afval op te ruimen, b. er 

zijn er een aantal die afval dumpen. Ook wordt veel gedumpt bij de afval containers.  

Opgemerkt wordt dat we in algemene zin moeten kijken of we daar wat aan kunnen 

doen en navragen hoe dat in Lewenborg gaat. Zij werken met milieucontainers en dat is 

in Beijum niet gelukt.  

Er wordt bij de gemeente nagevraagd hoe het gaat met de handhaving i.v.m. het 

dumpen van afval. 

- Gevraagd wordt naar de stand van zaken van de bebording. De werkgroep GG en V 

hoopt daar binnenkort mee verder te kunnen, het wordt weer opgepakt.  

 

6. Vaststellen jaarrekening 2020 

6.1 Toelichting en exploitatierekening 2020 

- In de exploitatiebegroting is niet meegenomen wat intermediair vanuit de gemeente en 

bewoners voor projecten gereserveerd is.  

- Er komen lief en leed straten. Dat is een initiatief van een paar heerden die daar vanuit 

de gemeente geld voor krijgen. De BOB doet ook aan heerd ondersteuning en dit is aan 

de gebiedssecretaris doorgegeven.   

- Er komt een babbelbank. Dat is een initiatief vanuit de gemeente en de banken worden 

in een Sociale Werkplaats van essen uit Lewenborg en Ten Boer gemaakt. Er wordt 

gekeken waar een bankje in Beijum geplaatst gaat worden.  

6.2 Balans per 31-12-2020 

- Er wordt opgemerkt dat het jammer is dat de werkelijke kosten niet in vergelijking met 

vorig jaar te zien zijn. 

De penningmeester verklaart dat het stuk uit het format van de gemeente gemaakt is.  

Volgend jaar komt het voorgaande jaar er weer bij. 

 

7. Verslag en bevindingen kascommissie en kiezen nieuwe kascommissie 

- Het verslag van de kascommissie is duidelijk en het bestuur wordt door de leden 

decharge verleend.  

- De zittingstermijn van de kascommissie, Joke Schilperoort en Jochem Atema, is 

verstreken. Zij worden door het bestuur bedankt voor hun inzet. 

Jochem stelt zich weer verkiesbaar, evenals Luuk Jonker. Bij acclamatie worden zij 

gekozen.  

 

8. Eventuele verdere agendapunten 

- Wijkplatform / bewonersplatform 
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Er vindt een discussie plaats over vernieuwing bewonersorganisaties inclusief de vraag: is 

een bewonersorganisatie nog van deze tijd? 

In het najaar hoopt het bestuur een leesstuk klaar te hebben zodat er dan verder over 

gediscussieerd kan worden.  

 

9. Bestuursverkiezingen 

- Het zittende (ad-interim) bestuur stelt zich herkiesbaar.  

- Bij acclamatie worden Rein van der Velde, Naomi Rumaloine, Janny Atema en Tristan van 

der Werf voor de komende 2 jaar herkozen.   

-  

10. Rondvraag 

- Door een van de leden werd opgemerkt dat de stukken er verzorgd en compleet uitzien. 

Het bestuur wordt door de leden bedankt voor hun inzet. 

 

11. Sluiting 

- Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering. 

 

 

Janny Atema, 

Secretaris Bewonersorganisatie Beijum 
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Rapportage januari tot september 2021  

Tussenrapportage realisatie over de periode januari – september 2021. Dit is ook 

terug te vinden in de exploitatiebegroting voor het jaar 2022 in de kolom cumulatief  

 

Kosten Algemeen 

 

➢ Aan algemene kosten (organisatiekosten) is tot nu toe een bedrag uitgegeven 

van € 594, - voor bankkosten, kantoorartikelen, verzekering, software en 

algemene kosten (attenties). 

 
 

Communicatie:  

 
➢ De Bewonersorganisatie Beijum participeert in Wijkkrant de Beijumer die 11 keer per 

jaar uitkomt. Pagina 2 van de wijkkrant is de basispagina van de BOB. Daarnaast 

maken wij tegenwoordig ook gebruik van pagina 3.  De opmaak van deze pagina’s 

wordt verzorgd door Woesthuis Media uit Beijum. De kosten voor de opmaak  van de 

pagina’s en de bezorging van de krant zijn voor rekening van de BOB. Het 

opgestelde budget is tot nu toe met € 2197, - aangesproken. 

. 

➢ Voor de Website www.beijum.org is tot nu aan de hosting, onderhoud en 
vrijwilligersvergoeding € 468, - uitgegeven.  
 

➢ Het budget voor Flyers/ folders en het Spreekuur is nog niet aangesproken.  

 

 

Activiteiten 
 

➢ Vanuit de heerden comités Jensemaheerd en Renschelheerd is er verantwoording 

afgelegd over de jaarlijks te ontvangen bijdrage voor heerdenondersteuning. De 

aanvraag voor het jaar 2021 is op basis van deze verantwoording weer toegekend. 

De totale bijdrage van € 525, - komt ten laste van het budget voor 

Heerdenondersteuning.  

De Torteltuin in de Hiddemaheerd heeft ook een bijdrage, groot € 175, -, ontvangen 

vanuit dit budget voor de aanschaf van divers gereedschap en een open dag. 

Hiervoor was een aanvraag met begroting ingediend. De begroting was enigszins te 

ruim. Het bestuur heeft wat aanbevelingen gedaan betreffende de inkoop en 

uitvoering van een en ander. 

 

➢ Vanuit het budget voor het Project Buurtconciërges is t/m april € 150, - uitgegeven.  

Vanaf 1 mei 2021 heeft Werkpro (eindelijk) de uitbetaling van de vergoedingen 

overgenomen. Alle buurtconciërges worden nu door Werkpro betaald. 

 

http://www.beijum.org/
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➢ Werkgroep Groen, grijs en verkeer (GGV), De werkgroep telt een tiental leden die 

op verschillende vlakken en gebieden actief zijn binnen deze werkgroep. Het budget 

voor deze groep is tot nu toe met € 640, - aangesproken. Het bedrag bestaat uit 

onkosten- en vrijwilligers vergoedingen. 

Vanuit deze werkgroep en het bestuur van de BOB zijn een aantal leden drukdoende 
met de Gerrit Krolbrug perikelen. Vanwege de Corona restricties hebben er een 
aantal bijeenkomsten met andere bewonersorganisaties en stakeholders plaats 
gevonden. Vanuit onze organisatie is voor de kosten hiervan het budget voor 
Wijkraden/activiteiten overleg met € 45, - aangesproken.  

 

➢ Net als andere jaren is er in de wijkgids Beijum/de Hunze een vermelding opgenomen 
van de BOB. Vanuit het budget Publiciteitskosten is de factuur voor de vermelding 
in de Wijkgids 2020/2021 voor Beijum/ de Hunze van € 181, - voldaan.  
Ook is er een vermelding voor het Bewonersplatform Beijum.nl in opgenomen. De 
kosten hiervan, eveneens € 181, -, zijn ten laste van de post Werkplan voldaan. 
Daarnaast is er € 566,- uitgegeven voor de continuering van www.beijum.nl. De 

hosting verliep niet zoals verwacht en is er derhalve een andere provider gezocht. 

Daarnaast zijn er aanpassingen gedaan aan de lay-out van de site.  

 

➢ De Werkgroep door en voor  Beijum heeft de afgelopen periode enkele activiteiten 

weer opgestart, bijdrage tot nu toe € 124, - voor de huur van een busje. 

 
➢ De post van Ledenvergaderingen is voor € 54, - aangesproken. Dit voor de 

gehouden ALV in het voorjaar. 
 

➢ Het bestuur van de BOB heeft, met in achtneming van de geldende regels, de 
afgelopen periode “normaal” gefunctioneerd en de lopende en nieuwe activiteiten en 
de daaraan gerelateerde werkzaamheden naar haar beste vermogen uitgevoerd.  
Aan Bestuurskosten voor de vergaderingen, overleggen, onkostenvergoedingen, 
reiskosten en vrijwilligersvergoedingen is tot nu toe € 1105, - uitgegeven.  
 

➢ Het mobiliteitsproject de Heerdmobiel, waarin de bewonersorganisatie participeert, 
heeft de begrote bijdrage van € 1500, - van de BOB ontvangen. Met ingang van 6 
september rijdt WelMobiel alleen nog met volledig elektrische voertuigen. Dit zijn 
voertuigen voor de wijken Vinkhuizen (Vinkmobiel), Lewenborg (Loodsmobiel) en 
Beijum (Heerdmobiel). Het betreffen de volgende voertuigen. 1x KIA e-Soul en 2x 
Nissan Leaf. De Nissan’s zijn voorloop auto’s totdat de nieuwe KIA’s worden 
geleverd. Er zijn vanuit de fabriek vertragingen met de bouw van voertuigen i.v.m. de 
wereldwijde vraag naar computerchips. De verwachte levertijd is november-
december, maar zekerheid durft men niet te geven. Vanaf deze datum is het ook 
mogelijk om de voertuigen te gebruiken als deelauto. 
 

➢ Uit het budget Buurtactiviteiten/ ontmoeting en sociale cohesie is met  € 300,- 
geparticipeerd in activiteiten, geïnitieerd vanuit de buurtcentra in Beijum en het 
Trefpunt, zoals de wijkbingo. Eveneens is vanuit dit budget nog voldaan een factuur  
van € 168,- t.l.v. de kerstpakketten actie.  

 

 

 

 

http://www.beijum.nl/
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Waar zijn wij verder mee bezig en blijven wij ook in 2022 mee bezig (werkplan) 

 

Wijkvernieuwing Beijum Bruist                                              
De bewonersorganisatie Beijum en haar werkgroep Groen, grijs en verkeer zijn 
vertegenwoordigd in, en nemen actief deel aan de diverse onderdelen van de 
Wijkvernieuwing Beijum Bruist in samenwerking met de gemeente, wijkbewoners en andere 
organisaties en stakeholders.  
Enkele onderdelen zijn: 
 

• Werkgroep Speelplekken Beijum  > Herinrichting speelplekken 
 

• Inrichting Plein Oost 
 

• Actieplan openbare ruimte ( Zie verslag werkgroep Groen, Grijs en Verkeer) 
 

• Sterk netwerk Beijum 
 

• Wijkbedrijf Beijum 
 

• Stedenbouwkundige Visie 
 

• Bewonersplatform (Wijkplatform) Beijum en wijkwebsite beijum.nl  
 (zie leesstuk Bewonersorganisatie 2020-2021: transitieperiode tijdens Sociale 
Wijkvernieuwing Beijum)   
Mede door het steeds meer behalen van het beoogde doel, het creëren van een 
centraal digitaal informatiepunt in Beijum, is medio dit jaar de lay-out van de 
wijkwebsite beijum.nl aangepast en wordt nog gewerkt aan de verdere verbetering. 
Doordat er steeds meer stakeholders gebruik maken van de site is besloten om een 
andere host te nemen. De “oude” had niet voldoende ruimte om meerdere 
mailadressen aan te maken. Tevens is er een (voorlopige) redactieraad ontstaan. 
Ook in 2022 zal er aan verdere uitbreiding van de website gewerkt worden, zoals een 
digitale wijkgids. 

 
 
Informatie over de voortgang van de projecten/activiteitent.a.v. de Wijkvernieuwing Beijum 
Bruist is o.a. te lezen in de Beijumer de wijkkrant van Beijum, en op de wijk websites, 
www.beijum.org en www.beijum.nl. 

 
 
 
Nieuw te bouwen Gerrit Krolbrug 
 
Ook de afgelopen periode is de BOB weer vertegenwoordigd geweest in het Gerrit Krolbrug 
comité. We hebben ons ingespannen om de bewonersvariant uitgewerkt te krijgen en te 
laten beoordelen in de variantenstudie. Op 15 september kwam het college van B&W met 
een, voor ons, onbegrijpelijk advies. Een nieuwe Gerrit Krolbrug op 4,5 meter hoogte. Een 
hindernis op de drukste fietsroute van de stad. De race is echter nog niet helemaal gelopen, 
op 13 oktober beslist de raad over het advies. Het wordt goedgekeurd of afgekeurd. Op 22 
september zal het comité een presentatie geven voor de raad waarin onze bezwaren tegen 
de hoge brug en aspecten van het proces uiteen zullen worden gezet. De bewonersvariant 
heeft naar ons idee nooit een eerlijke kans gehad en van serieuze participatie is weinig 
sprake. Daarnaast is een petitie voor een lage brug opgestart en zal een pamflet verspreid 

http://www.beijum.org/
http://www.beijum.nl/
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worden om de raad tot afkeuring van het advies te bewegen. De coalitiepartijen reageren, na 
aanvankelijk enthousiasme, lauw op de bewonersvariant. Vanuit de oppositie hebben 
verscheidene partijen steun betuigd. Wordt dus vervolgd. 
 
 
 
 
WBTR - Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen 
 
Per 1 juli 2021 is er een nieuwe wet in werking getreden. De Wet bestuur en toezicht 
rechtspersonen (WBTR) is voor alle verenigingen en stichtingen van toepassing. 
Deze wet scherpt de positie, plichten en aansprakelijkheid van bestuursleden aan en geldt 
expliciet voor verenigingen en stichtingen. De wet is erop gericht om berichten in de media 
als ‘De penningmeester van …..is er met de kas vandoor’ in de toekomst te voorkomen. 
 
Het bestuur heeft een blauwdruk bijna klaar en zal deze op de komende ALV in maart 2022 
aan de leden ter goedkeuring voorleggen. Vraag: is het bestuur van de Bewonersorganisatie 
Beijum transparant genoeg in haar ALV verslagen. 
 

 
Verder staan er voor het subsidiejaar 2022 ook weer op de rol: 
 

Het ondersteunen en faciliteren van: 
o Heerdencomités, Renschelheerd en Jensemaheerd; bewonersinitiatief de 

Torteltuin aan de Hylkemaheerd; de Werkgroep Voor & Door Beijum; 
Lentekriebels en Burendag 

           Participeren in en deelnemen aan: 
o Braderijen; de werkgroep Kerstpakketten Beijum; de Oliebollen ontmoeting; 

wijkontbijten; de Heerdmobiel en verdere activiteiten vanuit wijk organisaties 
en buurtcentra. 

o Het verzorgen van de pagina’s 2 en 3 van de wijkkrant De Beijumer en de 
bezorging van deze. 

o Digitale communicatie via de website(s) en Facebook 
 

Eveneens staat er voor begin jaar 2022 wederom een politiek eetcafé in de planning, dit met 
het oog op de komende verkiezingen in maart 2022.  
 
Daarnaast zijn er de nodige overleggen met stakeholders zoals De buurtcentra in Beijum, het 
Trefpunt, Wij Beijum, de Bron. 
Ook zijn er diverse constructieve, sociaal en maatschappelijke overleggen. 
Gesprekspartners in deze zijn o.a. het Gebiedsteam Oost van de gemeente, Stadsbeheer, 
Stichting Welmobiel, Vereniging Noorden Duurzaam, Waterschap Noordzijlvest, 
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Leesstuk:     
Bewonersorganisatie 2020-2021: transitieperiode tijdens Sociale 
Wijkvernieuwing Beijum 
 
In de afgelopen jaren is het gebruikelijk geweest om bij de stukken voor het ALV gehouden 

in het najaar een werkplan te presenteren van het bestuur over de voorgenomen 

werkzaamheden in de komend jaar. Dit jaar komt het bestuur met een vrij ingrijpende 

voorstel/werkplan. 

De huidige structuur en de rol van de bewonersorganisaties hierin is vastgelegd in een 

gezamenlijk (bewonersorganisaties en gemeente) convenant. Vanuit deze rol heeft de 

bewonersorganisatie Beijum in het verleden bij meerdere zaken/onderwerpen, waarbij de 

gemeente betrokken is, een belangrijke rol kunnen spelen. 

De maatschappelijke veranderingen op gebied van communicatie en informatievoorziening 

geven aanleiding de huidige organisatievorm, werkwijze en de rol van de 

bewonersorganisaties te herzien. 

Het gebruik van internet als communicatiemiddel en informatiebron is vrij algemeen verbreid. 

Bewoners gaan zelf via internet op zoek naar informatie op de gemeentelijke site. De 

dienstverlening van de gemeente is voor een groot deel gedigitaliseerd. Aanvragen, klachten 

en informatievoorziening gebeurt via de gemeentelijke sites. Voor een deel van de bewoners 

is de digitalisering van de informatievoorziening echter een grote belemmering. Niet iedereen 

heeft de kennis en kunde in of een computer om het internet op te gaan en zijn afhankelijk 

van andere informatiebronnen en van derden. Voor deze bewoners is het erg belangrijk dat 

ze weten waar ze met hun vragen terecht kunnen en dit zo laagdrempelig mogelijk. 

Over de rol van de bewonersorganisatie in de wijk heeft het bestuur tijdens de ALV van 29 

september 2016 een concept Missie en Visie Bewonersorganisatie 2016 ingediend met als 

hoofdpunten o.a.:  Aansluiting zoeken met andere organisaties die in de wijk actief zijn en 

verbinding zoeken met andere initiatieven, met name bewonersinitiatieven en het bevorderen 

van de leefbaarheid en ontwikkeling in Beijum samen met zoveel mogelijk wijkbewoners en 

organisaties in de vorm van een wijkplatform.  

Het realiseren van samenwerking en zoeken van verbindingen in de wijk is een kwestie van 
lange adem en continue stap voor stap doorzetten. Een aanzet tot het opzetten van een 
wijkplatform was op donderdag een maandelijkse inloopavond in de Wegwijzer met qua 
opkomst wisselende resultaten. 

Op 17 januari 2018 presenteerde de gemeente samen met de woningbouwcorporaties de 

plannen voor vernieuwing van de wijken, met als voorrangswijken Selwerd, Beijum, De Wijert 

en de Indische Buurt/De Hoogte als voorrangswijken. De wijkvernieuwing gaat niet alleen om 

de ruimtelijke vernieuwing, een mooie en leefbare duurzame woonomgeving, maar ook de 

sociale problematiek wordt meegenomen. Gemeente en betrokken corporaties gaan uit van 

een viertal gezamenlijke doelstellingen: 

1. Vitale, leefbare wijken met gezonde, weerbare bewoners. 

2. Een ongedeelde stad met een gedifferentieerde woningvoorraad en een aantrek-  

kelijke woonomgeving. 

3. Betaalbare woningen. 
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4. Een duurzaam woningbestand. 

Gemeente Groningen en de gezamenlijke woningcorporaties hebben hun ambities 

uitgesproken over een gebieds-/wijkgerichte aanpak: 

“We willen verzorgde en vitale wijken, waar mensen met plezier wonen en zich om hun 

woonomgeving bekommeren. We streven naar een ongedeelde, inclusieve stad, waarin 

burgers een actieve rol spelen.” 

Voor Beijum is een koersdocument Wijkvernieuwing Beijum, gedateerd 15 januari 2018, 

opgesteld: “Beijum: Het beste van stad en ommeland”: 

In het verleden zijn ook wijkvernieuwingstrajecten gestart in Beijum. In 2003 is gestart met 

een tienjarig aanpak gericht op sociale vernieuwing in Beijum Oost. Ten opzichte van het 

stedelijke gemiddelde scoort Beijum slechter zowel op sociaaleconomisch vlak als op de 

fysieke leefomgeving, met name de woonomgeving. Daarnaast is de mate van overlast van 

jongeren die wordt ervaren en de score op onveiligheidsgevoelens relatief hoog. In 2011 is 

daarom gestart met de heerden aanpak, een aanpak die uitgaat van ontwikkelend beheren 

en waarbij gemeente, corporaties, WIJ Beijum, politie en bewoners gezamenlijk fysieke en 

sociale zaken aanpakken op het terrein van inrichting openbare ruimte, verkeersveiligheid, 

de woningen, jongerenoverlast, betaalbaarheid etc. 

Met de wijkvernieuwing wordt deze aanpak doorgezet en tegelijkertijd te werken aan nieuwe 

werkwijzen en nieuwe samenwerkingsverbanden. Voor de zomer (2018) wordt een 

uitvoeringsprogramma opgesteld voor de komende 5 tot 10 jaar.  

Het eerste uitvoeringsprogramma opgesteld door de projectleider Roelof Otten is gedateerd 

1 juli 2018. Een van de punten uit dit programma is het vernieuwen en versterken van 

bewonersparticipatie.  Helaas is Roelof Otten tussentijds gestopt als projectleider wat tot 

vertraging heeft geleid bij het realiseren de items vermeld in genoemde 

uitvoeringsprogramma. 

2 september 2019 is het uitvoeringsprogramma 2019-2020 versie 2.0 uitgebracht. In het deel 

Participatie en Communicatie wordt het wijkplatform vermeld:   

“Binnen Beijum zijn diverse (bewonersorganisaties op verschillende thema’s actief. Een deel 

hiervan heeft zich verenigd in het Wijkplatform Beijum en wil zich graag ontwikkelen tot een 

robuust wijkplatform waarbij meerdere organisaties zijn aangesloten. Een wijkplatform dat 

zich richt op relevante vraagstukken in de wijk en dat ook actief betrokken is bij de uitvoering 

van de wijkvernieuwingsplannen. 

We willen het wijkplatform ondersteunen bij het verbreden en verstevigen van hun 

organisatie. Uit de startbijeenkomst in januari blijkt dat er ook een breder potentieel is in de 

wijk om mee te denken en zo mogelijk plannen uit te voeren. Maar er zijn ook groepen die 

we nog niet gehoord hebben. Via allerlei kanalen en activiteiten zoals de wijkkrant De 

Beijumer, de website beijum.nl*, flyers, posters en reguliere bijeenkomsten van het 

wijkplatform blijven Beijumers op de hoogte van de wijkvernieuwing. Daarbij is de bedoeling 

om bewoners te ondersteunen bij het ontwikkelen en uitvoeren van bewonersinitiatieven. 

Acties 2019 – 2020 

- Opzetten robuust wijkplatform 

- Extra inzet opbouwwerk/regisseur participatie” 
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In de genoemde stukken in het kader van de Wijkvernieuwing zijn genoeg punten die 

aansluiten op de Missie en Visie van de Bewonersorganisatie Beijum. De tweewekelijkse 

inloopavonden op donderdag in de Wegwijzer zijn niet de enige activiteiten tot het vormen 

van een wijkplatform. Een aantal bewoners heeft met een opbouwwerker van WIJ-Beijum 

een aantal gesprekken gevoerd over hoe je het wijkplatform in de wijk bekendheid moet 

geven, hoe je bewoners erbij kunt betrekken. Uitkomst van de laatste bijeenkomst dat we 

gewoon moeten beginnen met het organiseren van een feestelijke startavond en dat de 

aanduiding Bewonersplatform naar de bewoners toe meer zal zeggen dan Wijkplatform. 

De uitbraak van COVID-19 heeft in de afgelopen periode het maatschappelijk leven helaas 

voor een groot deel stilgelegd. Nu de noodmaatregelen met betrekking tot COVID-19 worden 

afgebouwd kunnen ook deze activiteiten weer langzamerhand worden opgestart. 

Bij het herzien van de organisatievorm, werkwijze en rol van de bewonersorganisatie is één 

belangrijk aspect niet genoemd: De financiële kant.   

- Subsidieaanvrager en subsidieontvanger. De laatste tijd hebben we ook gefungeerd 

als subsidie intermediair.  

- Welke rechtsvorm krijgt de Bewoners-/Wijkplatform.  

- Statutenwijziging? 

- Implementatie Bewonersorganisatie in Bewoners-/Wijkplatform  

In de stukken m.b.t. de wijkvernieuwing 2.0 is over de financiële kant ook met geen woord 

gerept. Wordt vervolgd. 

Naomi Rumaloine 

september 2021 

============================= 

 

Werkgroep Groen, Grijs en Verkeer  

Leden van de werkgroep waren in september 

2021   Jacob Bosma, Theo Smit, Frans Egberink, 

Rob Lindeboom, Jochem Atema, Sylke Brecht, 

Mylene Gerritsen, Luuk Jonker, Rein v.d. Velde, Ine 

Bielefelt en Wim Klein. Door de coronacomplicaties 

kwam de werkroep alleen begin 2020 nog een keer 

fysiek bij elkaar, daarna waren bijna alle contacten 

digitaal... De werkgroep leden zijn bekend met elkaar 

en de zaken die aandacht behoeven, nieuwe zaken worden opgepikt.;  afgesproken is dat er 

alleen fysiek vergaderd wordt als daar aanleiding toe is..  

Er is nog steeds regelmatig  overleg tussen de werkgroep,  de buurtconciërges, stichting 

Werkpro (waar de buurtconciërges aangehaakt zijn) en stadsbeheer.  Alle betrokkenen 

vinden de situatie wat betreft zwerfvuil in de wijk nog steeds acceptabel. De buurtconciërges 

spelen daar een belangrijke rol in en dat geldt ook voor  naar schatting tenminste enige 

tientallen wijkbewoners die ook regelmatig rommel ruimen, in eigen buurt maar ook wel 

verder van huis. 
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 De dump van grof vuil in de wijk is vrij stabiel maar vooral wat de dump bij de ondergrondse 

containers betreft regelmatig nog steeds schrikbarend.  Stadsbeheer ruimt wekelijks bij de 

containers en reageert wat afval betreft slagvaardig op meldingen van de buurtconciërges en 

van bewoners, maar het is nog steeds te vaak een puinzooi bij de containers. De werkgroep 

heeft met de gemeente overlegd over ook in onze wijk een experiment  met perkjes rond de 

containers waardoor mogelijk minder mensen in de verleiding komen te dumpen, maar daar 

bleken zoveel haken en ogen aan te zitten dat de werkgroep dat idee heeft laten 

schieten:  bewoners moeten de perkjes onderhouden, ook water geven bij droogte,  en afval 

in de omgeving ruimen of melden. De werkgroep ziet  geen kans  dat te organiseren maar 

overlegt wel met de gemeente overeen publiekscampagne om het bijplaatsen te 

ontmoedigen.  Bijvoorbeeld met beeldmateriaal van de rotzooi, voorlichting over hoe je op 

maat van je grof vuil af kunt komen en meer publiciteit rond handhaving en beboeting door 

de gemeente. Melden bij en ruimen door de gemeente van bijgeplaatst afval blijft  gewenst.. 

·        Over de aanpak van berenklauwen en Japanse Duizendknoop zijn afspraken gemaakt 

tussen Stadsbeheer, werkgroep en buurtconciërges. Wat dit probleem betreft is een 

vrijwilliger van Natuurmonumenten al langere  tijd actief hiermee bezig en dat is duidelijk te 

merken.  

·        Met het waterschap Noorderzijlvest zijn  goede afspraken gemaakt over meldingen wat 

onderhoud en beheer betreft van watergangen die onder het waterschap vallen.  

·        Aanpak van de  problematische situatie met de fietsenrekken tegenover de 

pinautomaat van de SNS-bank en de fietsroutes op het plein krijgen volgens de gemeente 

aandacht in het kader van de wijkvernieuwing, maar dat schiet tot nu toe niet op. De 

werkgroep heeft er opnieuw over aan de bel getrokken maar inmiddels is er weer een 

nieuwe gemeentelijke projectleider wat de winkelpleinen betreft en het schiet dus nog steeds 

niet op.  

De wenselijkheid van betere regelgeving wat betreft het in gebruik geven en illegaal in 

gebruik nemen van openbaar groen en voor betere afscheidingen tussen privé en openbaar 

groen is door de werkgroep ingebracht  in het kader van de wijkvernieuwing.  Een schouw 

door werkgroep leden heeft een aantal misstanden opgeleverd die aandacht behoeven maar 

over het geheel genomen blijkt ver toch onvoldoende aanleiding voor grootschalige aanpak 

voor de hele wijk. Melding van misstanden bij de gemeente is tot zolang de inzet van de 

werkgroep,. Het punt wordt wel meegenomen bij de heerdenaanpak Grevingaheerd in het 

kader van de wijkvernieuwing. 

De werkgroep heeft nog steeds constructief contact met stadsbeheer over het gemeentelijk 

snoeibeleid in de wijk.  Ook is er  overleg over de uitvoering van het bomenplan.  

• Overlegd wordt over de mogelijkheid om  althans een deel van het groenonderhoud 

onder te gaan brengen bij het in het kader van de wijkvernieuwing gestarte project 

Beijum in bedrijf.  

• Stadsbeheer werkt aan gefaseerde verbetering  wat betreft het oeverbeleid in de wijk. 

Oevers verloederden en waterpartijen waren te vaak onzichtbaar.  De werkgroep 

vindt wat dat betreft het oeverbeleid in de Boterdiepstrook een goed voorbeeld voor 

de rest van de wijk. Stadsbeheer en waterschap hebben hun beleid inmiddels 

aangescherpt. De werkgroep houdt de vinger aan de pols 

• Over aanpassing van de (rode) bewegwijzeringsborden naar de voorzieningen in de 

wijk (waar de werkgroep Groen, grijs en verkeer een voorstel voor maakte) heeft de 
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gemeente inmiddels in overleg met de werkgroep een voorstel gemaakt en voor 

akkoord naar de werkgroep gezonden. Binnenkort kan daar nader over gepubliceerd 

worden in de Beijumer.  Overleg is nog gaande over  verbetering van de 

fietsbewegwijzering en het opnieuw plaatsen van de blauwe wijkringrouteborden. 

Probleempunten wat betreft straatnaamborden en vindbaarheid van huisnummering 

kunnen bewoners melden bij de gemeente waarna stadsbeheer er werk van gaat 

maken. 

• Het hondenuitlaat beleid: er wordt nog steeds veelvuldig geklaagd over 

hondenpoepoverlast. Wijkbewoners die daar werk van willen maken kunnen zich 

melden bij de werkgroep.  

• Stadsbeheer heeft het actieplan tegen boomwortelopdruk in uitvoering. 

• Er is inmiddels een nieuw gemeentelijk  beheerplan voor de Groene Long. De 

werkgroep en ook de beheergroep Groene Long zijn tevreden over dat plan. Aan de 

uitvoering van de voorgenomen maatregelen wordt inmiddels gewerkt.. 

• de werkgroep heeft een actieve rol vervuld in de oplossing van de problemen rond de 

sluisoversteek over het Boterdiep naar Hornbach. 

  

  

Op voorstel van de werkgroep heeft de BOB al in 2017 een brief gestuurd naar de wethouder 

van verkeer waarin aangedrongen wordt op aanpak van onveilige situaties op de kruisingen 

van het fietspad Garsthuizermaar met de rijbanen op de parkeerplaats bij Kardinge, de 

kruising Huizingermaar en Kardingerweg en bij de Gerrit Krolbrug waar vooral autoverkeer 

vanaf de Ulgersmaweg nog veel te vaak (brom)fietsers van en naar de brug in gevaar 

brengt. 

 

      Aanpak van de kruising Huizingermaar/Kardingerweg stond voor 2020 al op het 

gemeentelijk programma, maar daar is nog steeds niet mee begonnen.  

• Bij de kruisingen Garsthuizermaar/rijbanen parkeerplaats Kardinge zijn inmiddels 

door de gemeente enige tijdelijke  verbeteringen aangebracht 

• Doordat de Krolbrug ten gevolge van een aanvaring verwijderd is speelt op dit 

moment de noodzaak van handhaving niet. 

• Knelpunten bij de voetgangersoversteekplaatsen op de wijkring worden inmiddels 

aangepakt in het kader van de wijkvernieuwing. De werkgroep heeft daarvoor diverse 

verbeteringsvoorstellen aangeleverd. 

• Wat vervuiling van bebording en openbare verlichting betreft blijkt de gemeente 

alleen in actie te komen als bewoners melden. de werkgroep vindt dat de gemeente 

tenminste 1x per drie jaar alle bebording moet controleren en zo nodig schonen. De 

werkgroep heeft het punt aan de orde gesteld bij stadsbeheer.maar er is nog geen 

duidelijkheid over.    

• Aanpak van de slechte bermen van de Beijumerweg tussen Amkemaheerd en 

Boerderijum heeft in het kader van de wijkvernieuwing in 2021 de aandacht van de 

gemeente 
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• Na melding door een bewoner bij de werkgroep kijkt de gemeente op dit moment ook 

naar de oversteek van de westelijke. uitgang van het winkelcentrum naar de 

parkeerplaats. De betreffende bewoner stelt voor daar een zebra aan te brengen. 

De werkgroep en het BOB-bestuur zijn verder nauw betrokken bij de vervanging van de 

Gerrit Krolbrug, in nauwe samenwerking met de BHS (Bewonersorganisatie De Hunze/Van 

Starkenborgh en de bewonersorganisatie Korrewegwijk (BOK). 

 

Twee leden van de werkgroep maken ook deel uit van de Kerngroep wijkvernieuwing Beijum 

in het kader waarvan onder andere ook de voetgangersoversteekplaatsen in de wijk 

aandacht hebben. 

Het is erg belangrijk dat bewoners zo nodig punten wat betreft inrichting, onderhoud en 

beheer zo nodig aan de orde stellen bij Stadsbeheer. Wie niet tevreden is over de 

afhandeling door Stadsbeheer kan daarover contact opnemen met de werkgroep.  

Tenslotte: nog steeds blijven een aantal actiepunten geheel of gedeeltelijk liggen. Wie 

belangstelling heeft om ook actief te worden in de werkgroep kan contact opnemen via 

bob@beijum.org . De werkgroep doet tevens regelmatig verslag van activiteiten op de 

pagina's van de BOB in De Beijumer. 

 

  

  

mailto:bob@beijum.org
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Prognose periode september t/m december 2021 

Hoewel het vanwege de Corona en de daar aan verbonden restricties en tussentijdse  
versoepelingen nog enigszins onduidelijk is wat wel en niet door kan gaan aan activiteiten is 
de verwachting dat onderstaande prognose voor nog te verwachten uitgaven. 
 

• Burendag (Nog € 750, - beschikbaar uit Buurtactiviteiten, ontmoeting en sociale 

cohesie) 

• Kerstpakketten actie, verwachtte kosten € 1250, -  

• Oliebollenontmoeting, kosten +/- € 100. -  

• Kerstdiner/ Ontbijt (max. € 300, - beschikbaar voor de (mede) organisator Voor en 

Door Beijum vanuit het begrote budget voor deze.) 

• Winter Doe Markt (Beschikbaar voor participatie en presentatie vanuit de BOB        

€ 250, - vanuit het Werkplan.) 

• Heerden ondersteuning: Nog te verwachten (vervolg)subsidie aanvragen vanuit de 

Isebrandtsheerd, Groene Long (nog beschikbaar € 450, - uit Heerden ondersteuning) 

 

•  “het ken weer in Beijum” eind september, een groot feest voor iedereen. ( € 400,- 

beschikbaar) 

 

• Verdere uitwerking van het Bewonersplatform Beijum en de website beijum.nl 
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Op de volgende pagina’s treft u de begroting met toelichting voor het jaar 2022 aan. De 
begroting is opgemaakt in het format zoals ook gebruikt door de Gemeente voor de           
vaststelling subsidie wijkorganisaties. 
  
De in te dienen begroting voor de gemeente bestaat uit de drie hoofdrubrieken. 
Alle uitgaven en inkomsten dienen aan een van deze hoofdrubrieken toegerekend te worden. 
Dit, indien van toepassing, op basis van een verdeelsleutel.  
 
Kosten algemeen  

➢ Bestaat uit de organisatiekosten: kosten administratie, telefoon, etc. Dit is een vast 

basis subsidiebedrag van € 1500, -.  

Indien de begroting hoger is dan deze basissubsidie komt dit ten laste van de 

organisatie zelf. 

 

Communicatie: 
➢ De kosten die gemaakt worden voor informatieverstrekking, zoals een krant en/of 

website, huurkosten 

 

Activering: 
➢ De kosten, direct of indirect, die gemaakt worden ten behoeve van het ontplooien van 

activiteiten en/of het stimuleren van deze.  

 

 

 
 
 
 

Exploitatiebegroting 

2022 
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EXPLOITATIEBEGROTING jaar 2022

Bewonersorganisatie Beijum bedragen in euro's

LASTEN

           Begroting 2021 Cumulatief 2021

Kosten algemeen

Ontvangsten college en raad 40       40 -

Rente en bankkosten 180     180    124

Vrijwilligersvergoedingen algemeen 150     240    -

Telefoon 20       20      -

Huisvestingskosten 200     200    -

WA verzekering 200     198    198

administratiekosten 160     297    46

Hard en Software 275     -          20

kantoorartikelen 125     175    70

Overige algemene kosten 150     150    136

                                              Totaal algemeen 1.500   1.500         594

Communicatie

Wijkkrant 4.590 4.558 2833

Website 818     1.016 469

Flyers, folders, drukwerk 420     630    165

Spreekuur -          120    -

Huisvesting voor communic. -          -          

Overige communicatiekosten (beijum.nl) 100     100    -

                                       Totaal communicatie 5.928   6.424         3467

Activering

Wijkbezoeken 45       40      -

Werkgroep Groen, Grijs en verkeer 1.140 1.140 720

Ledenvergaderingen 300     300    54

Bestuursvergaderingen 1.740 1.740 1105

Wijkraden/ activiteitenoverleg 110     140    52

Verbindingsbus - -          -

Mobiliteitsproject E-shuttle (Nieuw) 1.500 1.500 1500

Heel-de-buurt vergaderingen 500     320    0

Stadsdeeloverleggen -          75      -

Buurtactiviteiten/ ontmoeting en sociale cohesie 2.000 2.000 468

Huisvesting voor activering -          -          -

Publiciteitskosten 292     300 181

heerden ondersteuning 925     1200 750

werkplan divers 2.000 1.500 984

Werkgroep Voor en Door Beijum 400     500    124

Project Buurtconciërges -          900    150

Overige kosten activering 50       100    33

Totaal activering 11.002 11.755       6.121    

                                          Som van de lasten 18.430 19.679       10.182  

EXPLOITATIEBEGROTING jaar 2022

Bewonersorganisatie Beijum                   bedragen in euro's

           Begroting 2021

Basissubsidie 1.500      1.500     

Subsidie communic./activ. 17.874   18.180   

Correctie ivm bezuiniging 2014 -1.501    -1.501   

                              Saldo subsidie 2021 BOB 17.873   -557          18.179   -1.500                  

Begroting 2022

Begroting 2022
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. 

Toelichting op de exploitatiebegroting jaar 2022 

 
Enkele posten in de begroting voor het jaar 2022 zijn afwijkend in verhouding tot de 
begroting van het lopende subsidiejaar. Rekening houdende met de cumulatieve uitgaven in 
het lopende subsidiejaar, het terug naar “normaal” en het werkplan is  deze begroting voor 
het jaar 2022 opgesteld. 
 
 
 
 
Kosten algemeen 
 
Hierin zijn de posten administratiekosten lager begroot dan in 2021. Voor de verspreiding 
van de stukken van de ALV zijn geen portokosten te maken. Er is hiervoor een bezorger 
gevonden. 
 
De post Hard en Software is begroot i.v.m. de benodigde verlenging van licenties van te 
gebruiken software. 
 
Vrijwilligersvergoeding algemeen: Deze post is tot nu toe niet aangesproken. Ten aanzien 
van het op te richten Bewonersplatform (Wijkplatform Beijum), is hier voor 2021 een bedrag 
van € 150, - begroot voor ondersteuning van het bestuur door derden. 

 
 

Communicatie 
 
De te verwachten uitgaven ten aanzien van de website beijum.org voor het komende 
subsidiejaar zijn lager. Dit i.v.m. de overgang naar een andere provider en meer eigen 
beheer en onderhoud van de site. 
 
De uitgaven voor Flyers, folders, drukwerk zijn lager begroot. De  inschatting is dat de nu 
begrote € 420, - de te verwachten uitgaven dekken. 
 
De post Spreekuur is niet begroot. De afgelopen periode’(s) heeft het spreekuur niet plaats 
gevonden. Vragen e.d. kwamen via de mail binnen, aan de hand hiervan zijn indien nodig 
bezoekafspraken gemaakt. Het spreekuur zal niet komen te vervallen maar een vaste 
aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de BOB geeft extra druk op de huidige 
bezetting, daarom vind het spreekuur voorlopig alleen op afspraak plaats. 
 
 
Activering 
 
De post Heel de buurt vergaderingen is hoger begroot. Door de huidige versoepelingen is 
er de hoop dat er wijk breed gesproken en gediscussieerd kan worden over de toekomst van 
een bewonersorganisatie en de plannen aangaande het op te richten Bewonersplatform 
Beijum. In welke vorm en hoedanigheid hebben wij nog niet duidelijk voor ogen. Suggesties 
zijn van harte welkom. Ook meedenken wordt gewaardeerd.  
 
Het bedrag voor de Heerdenondersteuning is lager begroot. De uitgaven hiervoor zijn de 
laatste jaren vrij constant. Tevens zijn er vanuit de gemeente steeds meer “potjes” voor 
bewonersinitiatieven aan te spreken. (zoals de Lief en Leedstraten en de Babbelbank) 
 



                                                               

 

20 
 

 
In maart 2022 zijn er weer verkiezingen.  
Het door de Bewonersorganisatie Beijum georganiseerde “Politiek eetcafé” voorafgaande 
aan de vorige verkiezingen was een groot succes en werd alom gewaardeerd. Om dit ook in 
2022 weer te kunnen organiseren is hiervoor de post Werkplan divers met € 500, - hoger 
begroot dan in 2021. 
Zoals bij de realisatie over de afgelopen 3 kwartalen al te lezen viel drukt het Project 
Buurtconciërges  niet langer op de begroting van de BOB. Deze post komt derhalve te  
vervallen. 
 

 
De opgestelde begroting is niet sluitend ten opzichte van de maximale rekensubsidie van de 
subsidieverstrekker de gemeente Groningen zoals vastgesteld bij de subsidieaanvraag voor 
het jaar 2022. 
De maximale subsidie bedraagt € 17.874, -  welk resulteert in een begrotingstekort van  
€ 557, - die ten laste van de eigen reserve komt. 
 
 

Tot slot 
 
Voor het jaar 2021 is er aan subsidies ontvangen € 18.182 en tot heden uitgegeven € 10.182-. 
Afhankelijk van de nog te verwachten realisatie van uitgaven zoals aangegeven in de 
prognose voor het laatste kwartaal, is er rekening mee te houden dat bij de vaststelling voor 
de verstrekte subsidie voor 2021 door de subsidieverstrekker in 2022 een terugvordering 
plaats kan vinden. 
 
 
Bestuur van de Bewonersorganisatie Beijum 
Opgemaakt  september 2021 
 
Id. 
Naomi Rumaloine, penningmeester 
Rein van der Velde, voorzitter, 2e penningmeester 
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Afdeling  Contractering Maatschappelijke Ontwikkeling  

 Onderwerp  Vaststellingsbeschikking                     

(dossiernummer 20000162)  

  

  

  

  

 Bezoekadres    

Kreupelstraat 1  

  
Openingstijden  

 Het bestuur van  

Bewonersorganisatie Beijum  

Isebrandtsheerd 96  

9737 LK GRONINGEN  

  

  

   Zie gemeente.groningen.nl  

  
Postadres  
Postbus 400  
9700 AK  Groningen  

  
Telefoon  
14050    

  
E-mailadres 

contracteringmo 

@groningen.nl  

 Telefoon   050 3676221  Bijlage(n)    Ons kenmerk  20000162.VAST  
    

Website  

 Datum   18-06-2021  Uw brief van  14-03-2021  Uw kenmerk  subsidie 2020  
  gemeente.groningen.nl  

  

                 

   

               

  

Geacht bestuur,  

  

Op 14-03-2021 hebben wij uw aanvraag ontvangen voor vaststelling van de verleende 

subsidie voor 2020. U hebt daarbij ook een verantwoording over de besteding van de 

verleende subsidie aangeleverd. Wij hebben uw aanvraag beoordeeld. In deze brief staan 

onze besluiten.  

  

BESLUIT SUBSIDIEVASTSTELLING  

Wij stellen de subsidie vast op € 18.179,00.  

Dit bedrag is even hoog als het bedrag van onze subsidieverlening van 12-12-2019.  

  

MOTIVERING  

Uit uw inhoudelijke verantwoording blijkt dat de activiteit(en) heeft (hebben) 

plaatsgevonden zoals die vooraf door u is beschreven. Uit de financiële verantwoording 

blijkt dat de verleende subsidie daadwerkelijk is besteed aan de activiteit(en). U heeft zich 

ook gehouden aan de overige verplichtingen die waren verbonden aan de 

subsidieverlening.  

  

BESLUIT BETALINGSVERPLICHTING   

Wij hebben het gehele bedrag in de vorm van voorschotten aan u uitbetaald. Wij stellen 

de betalingsverplichting dan ook vast op € 0,-.  
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 Bezoekadres    

Kreupelstraat 1  

  
Openingstijden  

 Het bestuur van  

Bewonersorganisatie Beijum  

Isebrandtsheerd 96  

9737 LK GRONINGEN  

  

  

   Zie gemeente.groningen.nl  

  
Postadres  
Postbus 400  
9700 AK  Groningen  

  
Telefoon  
14050    

  
E-mailadres 

contracteringmo 

@groningen.nl  

 Telefoon   050 367 6221  Bijlage(n)    Ons kenmerk  21000488.VERL  
    

Website  

 Datum  31-05-2021  Uw brief van  22-12-2020  Uw kenmerk  Subsidie 2021  
  gemeente.groningen.nl  

  

                 

   

               

  

Geacht bestuur,  

  

Op 22-12-2020 hebben wij uw subsidieaanvraag voor 2021 ontvangen. Uw 

aanvraag hebben wij geregistreerd onder dossiernummer 21000488.  

  

BESLUIT SUBSIDIEVERLENING  

Op basis van uw aanvraag hebben wij het volgende besluit genomen:  

Wij verlenen u een subsidie van maximaal € 18.182,00. Dit bedrag is even 

hoog als het bedrag dat u hebt aangevraagd.  

  

MOTIVERING  

De activiteit(en) waarvoor u subsidie aanvraagt, komt (komen) in 

aanmerking voor subsidie op grond van de Algemene subsidieverordening 

gemeente Groningen 2019 (ASV). In onderstaande tabel kunt u vinden 

welke nadere regel(s) van toepassing zijn.  

  

Activiteit  Verleend bedrag  Nadere regel    

Bewonersorganisaties  € 18.182,00  Paragraaf 4.8    
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De maximale subsidie voor activering, communicatie en 

informatieverstrekking is berekend op basis van het aantal inwoners en het 

maximumbedrag per inwoner. Het aantal inwoners binnen uw werkgebied 

bedraagt 12.357 Peildatum is 1 januari 2020. Het maximumbedrag per 

inwoner voor 2021 bedraagt € 1,35.  

  

  

  

  

    

    

 Bladzijde  2 van 3  

 Onderwerp  Verleningsbeschikking  

(dossiernummer 21000488)   

    

   

Berekening  

Het bedrag hebben wij als volgt berekend:  

- basissubsidie (meer dan 4.500 inwoners)     €     1.500,00  

- subsidie voor activering, communicatie en informatie-  

   verstrekking            €   16.682,00 

Totaal subsidie            €   18.182,00  

  

TIJDVAK  

De subsidie heeft betrekking op het tijdvak 2021.  

  

VERPLICHTINGEN  

Voor deze subsidie gelden op basis van de Algemene wet bestuursrecht 

(Awb), de ASV en de Nadere regels in ieder geval de volgende 

verplichtingen:  

  

Binnen 13 weken na afloop van het subsidietijdvak moet u een aanvraag 

tot subsidievaststelling indienen. In uw geval is dit uiterlijk op 31-03-2022. 

Bij deze aanvraag moet u een financiële en inhoudelijke rapportage 

voegen. In deze rapportage verantwoordt u de verrichte activiteiten en de 

daaraan verbonden uitgaven en inkomsten. In het inhoudelijke deel van de 

rapportage moet u ook ingaan op de nagestreefde en gerealiseerde 

doelstellingen. Dit alles volgt uit artikel 16 van de ASV gemeente 

Groningen (2019).  

  

Ingaande het kalenderjaar 2020 hebben wij onze algemene 

subsidievoorwaarden gewijzigd door het moment van uw tussenrapportage 

en het subsidieverzoek samen te voegen. Wij beogen hiermee uw 

administratieve lastendruk te verlichten.   
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Hieruit volgt dat wij, bij het indienen van een structureel subsidieverzoek, 

uiterlijk 1 oktober 2021 de volgende documenten van u dienen te 

ontvangen:  

- de realisatie over de eerste 8 maanden van het jaar 2021;  

- een prognose tot het einde van het jaar 2021;  

- uw activiteitenplan en begroting voor 2022 inclusief de gevraagde 

subsidie    Bovenstaande is niet van toepassing op subsidieverzoeken 

lager dan € 5.000,-.  

  

De Nadere regels subsidie of de Algemene subsidieverordening gemeente  

Groningen 2019 (ASV) kunt u vinden op www.overheid.nl door te klikken 

op ‘wettenbank lokaal’ en daarna in te vullen bij zoekfunctie titel de 

woorden: Nadere regels subsidie gemeente Groningen of Algemene 

subsidieverordening gemeente Groningen 2019.  

  

BESLUIT VOORSCHOTBETALING  

Wij besluiten u een voorschot op de subsidie te verlenen van € 18.182,00. 

Dat bedrag zullen wij in de volgende termijnen aan u uitbetalen:  

  

  € 9.091,00  01-06-2021    

  € 9.091,00  01-09-2021    

  

  

 


