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Datum vergadering: 30 oktober 2017 
Datum voorstel: 19 september 2017 
Nummer:   A 
Onderwerp: Beschikbaar stellen subsidie HOII Vasse. 

Voorgesteld raadsbesluit: 
Wij stellen uw raad voor te besluiten: 
 
Een subsidie beschikbaar te stellen van €35.000 voor House of Innovation en Inspiration (HOII) Vasse 
vanuit Mijn Dorp 2030. 
 

Samenvatting van het voorstel 
HOII is een burgerinitiatief met als doel door innovaties maatschappelijke participatie te starten en tot een 
succes te maken. Deze beweging past binnen de uitgangspunten Mijn Dorp 2030 en levert een 
maatschappelijke bijdrage aan de gemeentelijke doelstellingen en het nieuwe samenspel tussen overheid 
en samenleving. Daarbij is HOII een initiatief dat gedragen wordt door Mijn Vasse 2030. Op basis hiervan 
wordt geadviseerd HOII een subsidie beschikbaar te stellen van €35.000,--. 
 

Aanleiding voor dit voorstel 
In 2016 heeft een aantal inwoners uit Vasse het idee opgevat om met elkaar te verkennen op welke 
manier meer regie kan komen te liggen bij Vasse. Dit heeft geleid tot het burgerinitiatief HOII. Vanuit het 
stimuleringsfonds is dit initiatief in de startfase gestimuleerd. Inmiddels heeft het initiatief meer body 
gekregen en past het binnen de gedachten van Mijn Vasse 2030. HOII heeft het verzoek gedaan voor een 
financiële bijdrage van €35.000,-.  Aan de raad wordt gevraagd om €35.000,-- beschikbaar te stellen voor 
verdere doorontwikkeling van HOII vanuit de Mijn dorp 2030 middelen. 
 

Beoogd resultaat van het te nemen besluit 
HOII moet leiden tot maatschappelijke participatie waarbij meer regie komt te liggen bij de inwoners en 
ondernemers van Vasse. Dit kunnen zeer uiteenlopende thema’s zijn, van groenonderhoud tot zorg. Op 
basis van ervaring, onderzoek en literatuur is in kaart gebracht wat nodig is om maatschappelijke 
participatie in Vasse mogelijk te maken en welke resultaten zij willen bereiken. Onderstaand is dit in een 
schema weergegeven. De To DO list is tevens de opsomming van de acties die zij verrichtten.  
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Argumentatie  
Het initiatief HOII past binnen de door de raad vastgestelde uitgangspunten Mijn Dorp 2030. 
Binnen Mijn Dorp 2030 is een belangrijk uitgangspunt ‘draagvlak binnen de lokale samenleving’. De 
initiatiefnemers van HOII vinden draagvlak, open en transparant proces ook belangrijk. Ze hebben de 
samenwerking opgezocht met een aantal belangrijke partijen waaronder de dorpsraad. Met hen is 
gesproken over hoe Mijn Vasse 2030 en HOII gaandeweg naar elkaar toe kan bewegen om elkaar te 
versterken. De samenwerking is ook geformaliseerd in bijgevoegde brief. Daarnaast wordt per thema 
inwoners en ondernemers uit Vasse betrokken. Op dit moment wordt bijvoorbeeld onderzocht of Vasse 
zelf het groenonderhoud in Vasse e.o. kan verrichten. Deze gesprekken vinden plaats met de boeren in 
Vasse, LTO en ondernemers in Vasse die zelf een hovenierszaak hebben.  
De doelstellingen en de beweging die HOII willen halen, sluiten tevens aan bij de gemeentelijke 
doelstellingen uit de programmabegroting 2016. De beweging die zij willen, maatschappelijke participatie, 
past perfect in Mijn Dorp 2030. De inhoudelijke thema’s waar ze mee aan de slag gaan, zoals 
groenonderhoud en doorontwikkeling dorpshuiskamer sluiten prima aan bij de gemeentelijke 
doelstellingen op het gebied van duurzaamheid, innovaties en het sociale domein.  
 

Financiële paragraaf 
HOII vraagt een subsidie aan van €65.000,--. Zie onderstaand hun begroting. Het initiatief past binnen de 
door de raad vastgestelde uitgangspunten van Mijn Dorp 2030. Om die reden wordt ook een bijdrage 
vanuit de middelen van Mijn Dorp 2030 voorgesteld. Op basis van de gesprekken met de wethouders 
Vleerbos en De Witte is afgesproken dat HOII voor de eerste fase vanuit het stimuleringsfonds 2 x 
€15.000,-- ontvangt. Dit hebben zij inmiddels ontvangen. Voor de overige €35.000,-- is het voorstel is 
deze te dekken uit de middelen Mijn Dorp 2030. 
 

Uitvoering 
HOII is een burgerinitiatief. De uitvoering ligt bij HOII. 
 

Evaluatie 
Regelmatig zijn er evaluatiegesprekken tussen HOII en de gemeente om de voortgang te bespreken. 

 

Bijlagen 

Brief HOII en de dorpsraad (I17.041744) en Eindrapport HOII (I17.037164) 
 
Voorstel 
Wij stellen u voor te besluiten conform het bijgevoegde ontwerpraadsbesluit. 
 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen, 
 
de secretaris de burgemeester 
  
drs. ing. G.B.J. Mensink W.A.M. Haverkamp-Wenker 
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0 Besluit presidium:   
X om advies naar cie. S en B.   
0 rechtstreeks naar raad ter besluitvorming  
0 naar raad ter kennisname  
0 anders, namelijk:   
 
Vergadering cie. S en B op 17 oktober 2017 
0 Advies aan de raad   
0 advies akkoord te gaan met het voorstel  
0 advies het voorstel af te wijzen  
0 anders, namelijk:  
 

0 Paraaf van de commissiegriffier:   
0 Opmerkingen:  
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Datum vergadering: 30 oktober 2017 
Nummer:   B 
Onderwerp: Beschikbaar stellen subsidie HOII Vasse. 
  
  
 

De raad van de gemeente Tubbergen, 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 september 2017, nr.; 

gelet op het advies van de commissie Samenleving en Bestuur van 17 oktober 2017; 

besluit: 

 Een subsidie beschikbaar te stellen van €35.000 voor House of Innovation en Inspiration 
(HOII) Vasse vanuit Mijn Dorp 2030.  

 
Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 30 oktober 2017, 
 
 
De gemeenteraad van Tubbergen, 
De raadsgriffier, De voorzitter, 

{HELGAL} {WILMIENH} 
H.J.M.J. van Limbeek-ter Haar drs. ing. W.A.M. Haverkamp-Wenker 
 
 


