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BELEIDSPLAN STICHTING WIJKRAAD LEUKEN 2011‐2021

1. Inleiding

In dit beleidsplan legt de Stichting Wijkraad Leuken (‘de Stichting’) haar beleidsvoornemens voor de
periode 2011 – 2021 neer. Het door de Stichting in deze periode te voeren beleid is veelal afhankelijk
van de ontwikkelingen in de gemeentelijke regelgeving en het aan haar ter beschikking staande
budget dat voornamelijk afkomstig is uit subsidies. Indien deze factoren wijzigen, zal de Stichting
daarop dienen te anticiperen en haar beleid dienen aan te passen.

Bij het uitzetten van het door de Stichting te voeren beleid concentreert de Stichting zich op haar
statutaire doelstellingen. Deze zijn:
‐

de Stichting is een overkoepelend orgaan dat de belangen van bewoners, verenigingen,
stichtingen en instellingen van de wijk Leuken behartigt;

‐

de Stichting zet zich in om de leefbaarheid in de wijk te bevorderen.

De Stichting is opgericht op 27 februari 1980.
Vanaf haar oprichting heeft zij zich intensief ingezet voor het verwezenlijken van haar statutaire
doelstellingen. Dit deed en doet zij door:
‐

structureel overleg met gemeente en andere instanties zoals politie, welzijnswerk en
verenigingen;

‐

het periodiek uitgeven van een wijkkrant die in de wijk wordt verspreid;

‐

het houden van Openbare Wijkraadvergaderingen waarin de bewoners worden
geïnformeerd over de werkzaamheden van de afgelopen periode en de plannen worden
bediscussieerd voor de aanstaande periode;

‐

het uitvoeren van buurtbeheer met dag‐ en nachtschouw;

‐

het organiseren van leefbaarheid bevorderende activiteiten in de wijk zoals het St.
Maartensvuur;

‐

het jaarlijks met de bewoners opstellen van de leefbaarheidagenda.

Voor 2011 is een van de grote projecten van de wijkraad het in samenwerking met gemeente en
woningcorporatie opstellen van een Woonvisie voor de wijk.
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2. Werkzaamheden

Doelstelling
De Stichting heeft twee doelen:
‐

de Stichting is een overkoepelend orgaan dat de belangen van bewoners, verenigingen,
stichtingen en instellingen van de wijk Leuken behartigt;

‐

de Stichting zet zich in om de leefbaarheid in de wijk te bevorderen.

De statutaire doelstellingen en de feitelijke werkzaamheden van de Stichting komen overeen. Met de
werkzaamheden van de Stichting wordt het algemeen belang gediend. De Stichting zal een aanvraag
indienen om te worden aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling in de zin van de Wet
inkomstenbelasting 2001. Voor de periode vanaf 1 januari 2011 zal zij proberen deze status te
verwerven.

Bestuur
Het vrijwillige dagelijks bestuur van de Stichting bestaat per 20 december 2016 uit:



De heer V. Goumans (Voorzitter)



De heer B. Meijboom (Penningmeester)



Mevrouw T. Scholts (Secretaris a.i.)

Daarnaast worden er op vrijwillige basis nog een aantal andere functies binnen de stichting vervuld:



Mevrouw T. Scholts (Communicatie)



De heer R. Franssen (Buurtbeheer)



Mevrouw P. Meijboom (Activiteiten)



Mevrouw M. Franssen (Activiteiten)
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Activiteiten
De activiteiten van de Stichting zijn gericht op het behartigen van de belangen van bewoners,
verenigingen, stichtingen en instellingen van de wijk Leuken en het bevorderen van de leefbaarheid
in de wijk. Concrete activiteiten die de stichting uitvoert en de komende periode verder wil
uitbreiden zijn:
1. Intensief contacten onderhouden met bewoners, verenigingen, stichtingen en instellingen in
de wijk Leuken;
2. Gesprekspartner zijn voor gemeente, woningcorporaties en ontwikkelaars bij alle
ontwikkelingen in de wijk;
3. Fungeren als schakel tussen burger en gemeente;
4. Projecten opstarten in kader van verbetering van de leefbaarheid;
5. Projecten opstarten in het kader van een duurzame samenleving;
6. Participeren in het opstellen van een Woonvisie voor de wijk Leuken;
7. Projecten initiëren in het kader van het project Mijn Straat Jouw Straat in Weert;
8. Projecten initiëren welke voortkomen uit de wensen van de bewoners in de wijk;
9. Jaarlijks uitvoeren van een dag‐ en nachtschouw in de wijk.

De wijkraad heeft in de afgelopen jaren de communicatiemiddelen aanzienlijk verbeterd en maakt
gebruik maken van nieuwe digitale hulpmiddelen zoals sociale media.

Om bovenstaande activiteiten mogelijk te maken, zal de Stichting naast de subsidie die zij ontvangt
van de gemeente Weert proberen fondsen te werven om zodoende meer projecten op gebied van
leefbaarheid en duurzaamheid te kunnen realiseren.
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3. Werving van gelden

De Stichting wordt gevormd door haar bestuur en is volledig afhankelijk van hun vrijwillige inzet,
subsidie van de gemeente en giften. Naast de giften van de bestuurders in de vorm van hun inzet en
de subsidie van de gemeente Weert hoopt de stichting op giften vanuit de gemeenschap.

Door middel van het vergroten van de naamsbekendheid van de Stichting, door mailings van
nieuwsbrieven in de gemeenschap en het benaderen van bedrijven, beoogt de Stichting de
benodigde financiën te verwerven voor het nastreven en uitbereiden van haar doelstellingen. Het
verkrijgen van donaties en de subsidie van de gemeente bepalen in hoeverre de Stichting haar
doelstellingen feitelijk kan realiseren.

De Stichting is voor haar inkomsten vooral aangewezen op subsidie van de gemeente Weert en
bijdragen uit verschillende fondsen, zowel lokaal als landelijk. Door de economische ontwikkelingen
krijgt ook de gemeente Weert te maken met bezuinigingen waardoor de hoogte van de subsidies de
komende jaren af zal nemen.

Om de financiering van leefbaarheidprojecten in de toekomst mogelijk te maken is het van belang te
streven naar een zo groot mogelijke betrokkenheid van de inwoners bij de projecten, wellicht ook in
financiële zin. Op deze wijze wordt niet alleen realisatie van projecten haalbaar, maar ontstaat er ook
een bijna vanzelfsprekende band tussen de bewoners en het project.

De werving van fondsen gebeurt momenteel voor specifieke projecten succesvol.

De Stichting heeft officieel de status te van Algemeen Nut Beogende Instelling.
Met deze status, kan zij vrij van schenkingsrecht donaties ontvangen. Ook geeft het donateurs, onder
voorwaarden, de mogelijkheid de donatie fiscaal gunstig plaats te laten vinden. Indien de Stichting
een bedrijf of een natuurlijk persoon bereid vindt een aanzienlijke schenking te doen aan de
Stichting, is de Stichting bereid fiscaal advies in te winnen om ten behoeve van de betreffende
donateur tot een fiscaal gunstige donatie te komen.
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4. Beheer van gelden

De door de gemeente verstrekte subsidies worden vrijwel geheel in het jaar van ontvangst zo direct
mogelijk besteed aan gerichte doelen en met zo min mogelijk vertraging. De indirecte kosten zijn
minimaal en hebben louter betrekking op uitgaven als bankadministratie‐ en overboekingkosten,
inschrijving kamer van koophandel, reisdeclaraties en overige onkostendeclaraties. Veelal worden de
kosten van reizen, etc. door het bestuur voor eigen rekening genomen.

Alle opbrengsten en kosten worden in beginsel verantwoord in de periode waarop zij betrekking
hebben. Alle opbrengsten (schenkingen) worden als opbrengst verantwoord in het boekjaar waarin
zij door de Stichting worden ontvangen. Als rentebaten worden verantwoord de aan het verslagjaar
te ontvangen c.q. te vorderen rente uit hoofde van uitstaande banksaldi.

5. Besteding van gelden

Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door subsidie, giften, legaten (hetgeen door
erfstelling verkregen wordt) alsmede door andere baten.
De gelden van de Stichting worden geïnvesteerd in projecten ter verbetering van leefbaarheid en
duurzaamheid in de wijk Leuken te Weert. In de beleidsperiode (2011 tot 2021) zal de Stichting haar
vermogen onder andere aanwenden voor kleinschalige projecten, zoals het verbeteren van
speelvoorzieningen, veiligheid en leefbaarheid in de wijk.

Voor zover de Stichting haar vermogen niet direct aan kan aanwenden ter nastreving van haar
doelstellingen, zal zij dit vermogen beleggen in defensieve fondsen.

6. Beloningsbeleid

De bestuursleden hebben recht op een vrijwilligersvergoeding, maar doen hier tot op heden jaarlijks
afstand van. Bestuursleden en vrijwilligers kunnen gemaakte “aantoonbare” onkosten gemaakt t.b.v.
werkzaamheden voor de wijkraad declareren.
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