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Voorstel: 
1. Kennisnemen van de Evaluatie Naoberfonds. 
2. Het Naoberfonds op de huidige manier voortzetten. 
 
Raadsbesluit 25 april 2013; Oprichting Naoberfonds 
Bij de oprichting van het Naoberfonds (100.000 euro per jaar) is bepaald dat het beheer buiten 
de gemeentelijke organisatie georganiseerd moet worden en dat er medio 2015 een evaluatie 
zal zijn. 
Stichting de Doetinchemse Uitdaging heeft het beheer op zich genomen. 
 
Evaluatie 
Het maatschappelijk middenveld, maar ook individuele aanvragers, blijken het fonds afdoende 
te kunnen vinden. De toewijzing verloopt, voor zover waarneembaar vanuit het stadhuis, 
soepel (weinig tot geen klachten). De toegekende aanvragen zijn zeer divers, maar sluiten 
allemaal afdoende aan op de doelstelling. Het maatschappelijk effect is, naast de resultaten van 
de vele projecten en projectjes op zich, dat het sociale domein met het Naoberfonds een 
duidelijke plek heeft van waaruit concrete, financiële waardering voor eigen initiatief (Eigen 
Kracht) spreekt. Hierdoor weten velen zich de afgelopen twee jaar gesteund. Hoewel er geen 
harde cijfers voor zijn, lijkt het toch verantwoord aan te nemen dat daardoor van het 
Naoberfonds een belangrijke stimulans uitgaat. Overigens moet daarbij natuurlijk wel bedacht 
worden dat het hier om relatief kleinere investeringen van eenmalige (heel soms tweemalige) 
aard gaat: van enkele honderden tot enkele duizenden euro’s. 
 
Er zijn voorbeelden bij de aanvragen waarbij men zich kan afvragen of de toekenning door het 
Naoberfonds ook zo door de gemeente was gedaan, als zij het besluit had moet nemen. Er is 
dus enige discussie mogelijk over sommige toekenningen (zoals dat overigens überhaupt voor 
ieder besluit geldt). Het gaat dan bijvoorbeeld over de vraag of een activiteit of organisatie die 
al via een andere weg subsidie ontvangt, ook nog bij het Naoberfonds mag aankloppen. Of 
over de vraag hoe bezwaarlijk het is dat een activiteit of project niet uitsluitend ten behoeve 
van Doetinchemse burgers is.  
Dit is een logische en te accepteren consequentie van het ‘uit huis plaatsen’ van de 
besluitvorming, zolang de overwegingen maar navolgbaar en in de geest van het raadsbesluit 
zijn. 
De coördinator van de Doetinchemse Uitdaging voor het Naoberfonds heeft met alle 
indieners individueel contact en bevraagt hen op doelstelling en motivatie. Hij mag vervolgens 
tot bedragen van 5000 euro zonder overleg vooraf toekennen, of niet. Het afleggen van 
verantwoording aan zijn bestuur - het bestuur van de Doetinchemse Uitdaging dus - gebeurt 
daarbij achteraf. Bij hogere bedragen moet dat wel vooraf. 
Er is op dit moment, gezien de jaarverslagen en eindafrekening, geen aanleiding om aan te 
nemen dat de coördinator toekenningen heeft gedaan die niet navolgbaar en/of niet in de geest 
van het raadsbesluit zijn geweest. 
 
Het Naoberfonds voldoet daarmee aan de maatschappelijke verwachtingen en de 
uitgangspunten van het raadsbesluit. Dus is het logisch het Naoberfonds in zijn huidige vorm 
voort te zetten. 
 



Financieel kader 
In de begroting 2016 (e.v.) is 100.000 euro opgenomen om voortzetting van het Naoberfonds 
mogelijk te maken, mocht de raad hiertoe besluiten. 
Hoewel de verstrekkingen vanuit het Naoberfonds formeel niet tot het openbare register van 
gemeentelijke subsidieverstrekkingen hoort, is de relatie daarmee toch zo nauw dat wij ze daar 
bij wijze van openbare bijlage wel aan willen toevoegen. 
 
Bij voortzetting van het Naoberfonds blijft Stichting De Doetinchemse Uitdaging 
verantwoordelijk voor de organisatie van en besluitvorming over de toekenningen uit het 
fonds. Dit in ambtelijke aansluiting op Wijkgericht werken. 
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