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1. Tweede 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 2014 was in feite het eerste 
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 36 aanvragen binnen, waarvan er 33 zij goedgekeurd en 3 zijn afgewezen, 
omdat de aanvragen niet in overeenstemming waren met de doelstelling van het 
Naoberfonds. 
In totaal is een bedrag van € 91.451,18 uitgegeven aan de 33 leefbaarheidsinitiatieven. 
 
 

2. Verbreding bekendheid en bereik van het Naoberfonds: 
   

a. Gegroeide bekendheid van het Naoberfonds:  
 
Afgelopen jaar 2014 hebben we hard gewerkt aan de verdere verbreding van bekendheid van 
het Naoberfonds in de gemeente Doetinchem. Na het succesvolle lanceringsjaar 2013, 
waarin we in een half jaar tijd 26 aanvragen hebben binnen gekregen, zijn daar in 2014 nog 
eens 27 nieuwe maatschappelijke organisaties bij gekomen, die voor het eerst een aanvraag 
indiende. Het bereik zit daarmee in anderhalf jaar op circa 60 maatschappelijke organisaties. 
Tevens merken we dat in het Naoberfonds steeds bekender wordt in de stad, het komt 
vrijwel niet meer voor dat we horen, dat burgers/organisaties het fonds niet kennen.  
 

b. Fondsenoverleg gemeente Doetinchem: 
 
Op vrijdag 1 november 2013 hebben we vanuit de Doetinchemse uitdaging het initiatief 
genomen alle besturen van de in de gemeente Doetinchem actieve fondsen bij elkaar te 
roepen. Informatie ontsluiting en afstemming van doel, criteria en beschikbare budgetten 
waren de belangrijkste doelen van dit overleg. 
Deze bijeenkomst is door alle fondsvertegenwoordigers destijds als zeer waardevol ervaren, 
waarbij is afgesproken met een frequentie van tweemaal per jaar (in voorjaar en najaar) 
vanuit het Naoberfonds een zogeheten “breed fondsenoverleg Doetinchem’ uit te schrijven. 
Afgelopen jaar hebben we dat ook daadwerkelijk gedaan, echter uiteindelijk bleek de 
belangstelling voor een vervolgoverleg bij een groot deel van de fondsvertegenwoordigers 
niet aanwezig en is de uitgeschreven vergadering in april 2014 op het laatste moment 
geannuleerd.  
Navraag maakte duidelijk dat als gevolg van het eerste fondsenoverleg en de uitgewisselde 
informatie alle fondsvertegenwoordigers elkaar inmiddels goed weten te vinden en ook 
bepaalde aanvragen ook daadwerkelijk aan elkaar worden doorgespeeld. Daarvoor bleek het 
overleg dus niet nodig te zijn. Afgesproken is slechts op verzoek van de fondsen en vanuit 



een actuele inhoudelijke aanleiding eventueel weer een nieuwe vergadering van de fondsen 
uit te schrijven. 
 
 

3. Overzicht besluitvorming aanvragen 2014: 
 
Zoals eerder vermeld zijn er in het tweede jaar van het Naoberfonds 36 aanvragen 
binnengekomen, waarvan er 33 positief zijn ontvangen en daadwerkelijk is besloten tot 
financiële ondersteuning. Hieronder het overzicht van aanvragen. We hebben deze 
aanvragen kunnen honoreren voor een totaal bedrag van € 91.451,18. Tellen we daar de 10% 
overheadkosten bij komen we op € 101.451,18. En dan overschrijven we het jaarbudget van 
€ 100.000 met een bedrag van € 1.451,18. 
De gemeente heeft echter inmiddels schriftelijk bevestigd dat zij dit bedrag zullen dekken 
vanuit het budget wijkregie. 
 
Overzicht Aanvragen Naoberfonds Doetinchem, jaar 2014: 
 

 Organisatie Activiteit Aanvraag Honorering 
1 Stichting Re Fashion Verbetering 

vervoersmiddelen 
1750 1750 

2 Stichting Krachtig 
Bewustzijn 

Interactieve 
themabijeenkomsten 

700 700 

3 DZC 68  Fit sporten 1500 1500 
4 Burgerinitiatief Opzetten 

maatschappelijke 
ondernemingen als 
dagbesteding 

5000 Afgewezen 
doublure in 
aanbod 

5 Stichting Present 
Doetinchem 

Opzet en doorstart 
vrijwilligersdienst voor 
kwetsbare burgers 

5000 5000 

6 Stichting Mini Manna Verbetering klein 
vervoer en inrichting 
nieuwe winkel 

10.000 5000 

7 VV Doetinchem multi -
cultureel E elftal 

Deelname 
internationaal 
sportweekend 

1494 750 

8 Stichting Buur maakt 
Natuur 

Inrichting met door en 
voor bewoners 
natuurgebied 
Knapperslag 

15000 5000 

9 Rosmarinus Tuinen Programma 
Stadstuinen Amphion 
park 

5000 5000 

10 PUIK  Nabetaling website 
bouw Dichteren 
centraal 

943,80 943,80 

11 Graafschap College Verbinden door koken 
is je goal 

9350 5000 

12 Meldpunt Vrijwillige 
dienstverlening 

Goed gevulde 
gereedschapskist voor 
klussen 

1500 1500 



13 Henrieke Bulten particulier Handbike professional 2000 Afgewezen 
niet in lijn 
met criteria 
NF, 
geholpen via 
ander fonds. 
 

14 De Gruitpoort Tweede deel project 
bijdrage 
armoedebestrijding 
2013 

2000 2000 

15 Het Weerdje De Buren in de Buurt 250 250 
16 De Gruitpoort Organisatie Bleekpop 1500 1000 
17 Stichting Care Travel Organisatie ouderen 

activiteiten 
zorgbehoevend 

8500 5000 

18 Evenementencommissie 
Stichting Openbaar Vervoer 
museum 

Vervoer voor bewoners 
van verzorgingshuizen 
naar de Stoomdagen 

950 950 

19 Katholiek centrum voor 
Maatschappelijk 
activeringswerk 
 

Opzetten voor cursus 
vrijwilligers 
gespreksmaatjesproject 
mensen met 
psychiatrisch 
ziektebeeld  

5000 5000 

20 Platform Lach Organisatie 
maatschappelijke 
ondernemersevenement 
met Graafschap College 

1000 1000 

21 Radar Uitvoering namens de 
Werkgroep Dichteren 

Realisatie de Grot op 
de Groene Wig, 
ontmoetingsplek voor 
jongeren in Dichteren 

8500 5000 

22. Stichting Arabische 
gemeenschap 

Organisatie activiteiten 
gericht op maatschappij 
oriëntatie en integratie 
in de Ned. samenleving 

1750 1750 

23.  Stichting Wereldwinkel 
 

Verhuis en 
herinrichting van de 
Wereldwinkel 

3000 Afgewezen 
en met match   
DU 
vervolgens 
opgelost. 
 

24. Participatie in Zicht Destigmatisering in de 
OGGZ aanpakken 

14500 5000 

25. Nakomende aanvraag Mini 
manna Markt 

Energie zuinige 
koelsystemen aanschaf 

1800 1400 

26. Zonnebloem afdeling 
Gaanderen 

Kerstactiviteit 1250 1250 

27. Graafschap College Mijn 
School 

Project Luid en 
Duidelijk 

5000 5000 



 
28. Puik  Website bouw tbv 

Kledingbank 
gerelateerd aan de 
voedselbank 

457,38 457,38 

29. Leef-fit Doetinchem Vervolgaanvraag 
project Leef Fit 

5000 3250,00 

30. Dorpsraad Gaanderen Doorontwikkeling 
website 
Dorpsraad Gaanderen 

500 500 

31. Dorpsraad Gaanderen Aanpak en vernieuwing 
Gesko terrein 

14000 5000 

32. Dit nummer is in de administratie niet gebruikt 
33. Stichting Vrienden voor 

Waterrijk 
Blik op Zuid 5500 3000 

34. Sint in Actie Voedselbank kinderen 
Sinterklaasactie 

2500 1500 

35. Graafschap College Mijn 
School  
Project ROS  

Afstudeer project ROS 5000 5000 

36.  Project Eat Meat Coffee and 
Greet van de 
Baptistengemeente 

Vervolgaanvraag op die 
van 2013, organisatie 
van 
ontmoetingsmaaltijden 
dak,- en thuislozen 

7500 2500 

37. Project Food and More Gratis verkregen 
voedsel- en 
vleespakketten voor 
lage inkomensgroepen. 
Afstudeerproject twee 
scholieren Mijn school 

5000 3500 

 TOTAAL  Aangevraagd 
 
€ 159.695,33 
 
 
 

Uitgegeven 
 
€ 91.451,18 

 
  
 Besluitvormingsprocedure: 
 
De besluitvormingsprocedure voor aanvragen is in 2014 niet gewijzigd ten opzichte van het 
jaar 2013. 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. 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  
- 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. 
  

 
4. Belangrijkste bevindingen in het tweede ervaringsjaar: 

 
Dit tweede jaar van het Naoberfonds laat, kijkend naar de inhoud van de aanvragen, het 
volgende beeld zien: 
- Alle aanvragen zijn afkomstig van sociaal-maatschappelijke organisaties. 
- 8 aanvragen uit het bovenstaande overzicht zijn eveneens voor een deel gehonoreerd 

via methode DU: realiseren van een match en daarmee inzet van een bedrijf. Hierdoor 
kon de inzet van Naoberfondsmiddelen worden beperkt.  

-      De reikwijdte van het Naoberfonds in de Doetinchemse samenleving heeft zich in 
2014 verder verspreid in de gemeente Doetinchem. De hoeveelheid aanvragende 
partijen breidde zich uit met maar liefst 27 maatschappelijke organisaties. In totaal 
zijn in de eerste anderhalf jaar bestaan van het Naoberfonds 58 verschillende 
maatschappelijke organisaties ondersteund bij prachtige initiatieven ter bevordering 
van de leefbaarheid van de gemeente. 
Nieuwe doelgroepen die met steun van het Naoberfonds zijn bereikt in 2014 zijn o.a.; 
multicultureel elftal E1 van vv. Doetinchem, vrijwilligersgroep van Stadstuinen 
Amphionpark de Veentjes, vrijwilligers van meldpunt vrijwillige dienstverlening 
Ijsselkring, zorgbehoevende ouderen uit de kleine kernen rond Doetinchem, 
bewoners van de verzorgingshuizen die de Stoomdagen bezochten, maatschappelijk 
verantwoorde ondernemers, Arabische gemeenschap, jongeren van Mijn School en 
tot slot armlastige gezinnen in de stad.  

- Belangrijk is te vermelden dat bij het bekijken van de gehonoreerde aanvragen in 
eerste aanblik lijkt dat grote, gesubsidieerde instellingen als bijvoorbeeld het 
Graafschap College of de Gruitpoort veel extra subsidie ontvangen vanuit het 
Naoberfonds. Realiteit laat echter laat zien, dat slechts onder de noemer van deze 
grote organisaties wordt aangevraagd en verantwoord, maar dat hier kleinschalige 
bewonersinitiatieven aan ten grondslag liggen. Aangezien deze geen 
rechtspersoonlijkheid hebben en het gaat om storting van maatschappelijke middelen, 
wordt er vaak gekozen voor het terugvallen op deze ‘moederorganisaties’ uit oogpunt 
van boekhoudkundige,- en verantwoordingsvoordelen. Vaak durven ook 
initiatiefnemers nog niet volledig zelfstandig de verantwoordelijkheid te dragen voor 
het toegekende budget. 

-      Tot slot financierde het Naoberfonds het tweede jaar 7 vervolgfinancieringen van 
bestaande initiatieven. Doel van het Naoberfonds om een prikkel en impuls te zijn 
voor de start van nieuwe burgerinitiatieven is daarmee ook dit jaar ruim gehaald.  

 
 
 
 



5. Financiële afrekening: 
 
Beschikbare budget 2014:     € 100.000 
Bijdrage uit Budget wijkregie/wijknetwerken  €  1.451,18 
Totaal:        € 101451,18 
 
Reële kosten 2014: 
Honorering aanvragen 2014:     € 91.451,18 
Overheadkosten DU:      € 10.000,00 
Totaal:        € 101451,18 
 

De betalingen lopen via de gemeentelijke budgethouder Wijkgericht werken, omdat verwacht 

werd dat beide geldstromen (deels) aanvullend op elkaar zouden zijn. In de praktijk blijkt dat 

inderdaad het geval. De kleine overschrijding van het fonds  (1.451 euro) is daarom gedekt uit 

het budget Wijkgericht werken. 
 
 

6. Vooruitblik op volgend jaar 2015:  
 

In 2015 verwachten we , gezien de bekendheid van het Naoberfonds, een verdere toename 
van het aantal aanvragen.  
We zullen dus strak moeten blijven sturen op criteria van het fonds en prioritering van 
aanvragen op basis van de doelstelling van het Naoberfonds. Ook sturen we op groei van het 
aantal matches tussen aanvragende partijen en het bedrijfsleven “met gesloten beurs en via 
de Doetinchemse Uitdagingsaanpak”.  
Daarnaast verwachten we ook in 2015 te kunnen rondkomen met het bedrag van € 10.000,- 
aan overheadkosten. Immers volgend jaar zal vooral in het teken staan van consolidatie 
werkwijze van 2013. Er staan geen grote veranderingen op de planning, omdat de huidige 
aanpak en uitvoering voldoet voor alle partijen.  
Wel zullen we in 2015 de evaluatie van de eerste 2.5 jaar Naoberfonds Doetinchem moeten 
organiseren en beschrijven. Dit op basis van het besluit van de gemeenteraad Doetinchem, 
gemaakt tijdens de oprichtingsvergadering van donderdag 25 april 2013. 
 
 
  
 
 
 
 
 
  


