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Voorgesteld besluit dorpsbudget: 
 
Ingaande 1 januari 2019 krijgt dorpsbelang een dorpssubsidie van de gemeente Leeuwarden. 
Het dorpsbudget wordt jaarlijks toegekend en is bedoeld voor zaken die de leefbaarheid, in 
de breedste zin van het woord, in de betreffende wijk of het dorp ten goede komen. 
Daarnaast kan de subsidie besteed worden aan zaken die het dorpsbelang ten goede komen 
en zijn niet bestemd voor structurele lasten zoals rentelasten van leningen. 
 
Het dorpsbelang is verplicht om jaarlijks verantwoording af te leggen aan alle bewoners in 
de het dorp over besteding reservering van de subsidie. 
 
Uitgebreide informatie over deze regeling is te vinden in de “Regeling subsidiering 
wijkpanels en dorpsbelangen” als bijlage uit het “Handboek gebiedsgericht werken”, van de 
gemeente Leeuwarden.  
 
Voor 2018 versterkt de gemeente Leeuwarden rechtstreeks aan de verenigingen in 
Easterlittens de volgende bedragen: 
 
Gymnastiekvereniging 1500 
Kaatsvereniging 400 
Voetbalvereniging 4700 
Speeltuin  500 
Dorpsbelang 200 
Totaal 7300 

 
De verwachting is dat in 2019 de komende jaren op dit bedrag bezuinigd gaat worden. 
 
Het bestuur constateert verder dat: 

- Verenigingen de leefbaarheid van het dorp ten goede komen en ook 
- Dat buurtprojecten of andere activiteiten (zoals nu bv. een mogelijke opknapbeurt 

van de Baerderdyk of de groenstrook bij Flaamske banken of bv. eventueel in de 
toekomst bijeenkomsten voor ouderen) ook in het belang zijn van de leefbaarheid 
van het dorp. 

 
Het bestuur besluit: 

- Om jaarlijks aan de jaarvergadering van dorpsbelang de verdeling van het 
dorpsbudget voor het komende jaar voor te leggen; 

- in de komende 4 jaren het budget voor de sportverenigingen af te bouwen naar 50 
%; en 

- de sportverenigingen maken de besteding van het budget vooraf aan het bestuur van 
dorpsbelang kenbaar, een en ander op basis van de jaarbegroting van de vereniging. 

- Bij een verlaging van de totale subsidie door de gemeente, volgt een voor iedereen 
procentuele verlaging. 

 
Een overzicht van de gevolgen voor de budgetten voor de komende jaren is op bladzijde 2 
opgenomen, een en ander op basis van de bedragen in 2018. 
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Voorstel verdeling dorpsbudget 2019-2022    

      
Sportverenigingen 2018 2019 2020 2021 2022 
Gymnastiekvereniging 1500 1312,5 1125 937,5 750 
Kaatsvereniging 400 350 300 250 200 
Voetbalvereniging 4700 4112,5 3525 2937,5 2350 
sub-totaal  6600 5775 4950 4125 3300 
Diverse projecten           
Speeltuin  500         
Dorpsbelang 200         
sub-totaal  700 1525 2350 3175 4000 
Totaal 7300 7300 7300 7300 7300 

 
 


