VERNIEUWDE SPELREGELS SDZ 2020
Samen Duurzaam Zeist
Samen Duurzaam Zeist (SDZ) is in 2017 opgericht n.a.v. het door de gemeenteraad vastgestelde
uitvoeringsplan voor de Brede Milieuvisie. Uitgangspunt voor de oprichting was het besef dat alleen
door samenwerking tussen inwoners, ondernemers en gemeente er écht gebouwd kan worden aan een
groen, gezond en duurzaam Zeist. Inmiddels heeft SDZ zich ontwikkeld tot een beweging van inwoners
en organisaties die door inspiratie, ontmoeting en concrete initiatieven de kracht in de samenleving
rondom het thema duurzaamheid wil versterken.
Organisatie
Samen Duurzaam Zeist kent vier pijlers: Klimaat en energie, Circulaire economie, Levend netwerk van
natuur, landschap en cultuurhistorie en Gezonde leefomgeving en kwaliteit van leven. Elke pijler heeft
een facilitator vanuit de samenleving en vanuit de gemeente.
Daarnaast is er ter ondersteuning van de beweging een communicatieteam en een activatieteam.
De pijlerfacilitatoren, communicatiemanager en activatiemanager vormen samen met de
programmamanager van de gemeente het regieteam. Het regieteam stelt jaarlijks een jaarplan en
jaarverslag op.
Budget Brede Milieuvisie
De gemeente betaalt bijdragen voor SDZ uit het budget voor de Brede Milieuvisie. In het jaarplan SDZ
worden afspraken gemaakt over welk deel van de beschikbare middelen voor SDZ worden gereserveerd.
De programmamanager Duurzaamheid accordeert het jaarplan. Het jaarplan wordt ter informatie aan
het college en de gemeenteraad gestuurd.
Voor het opstarten van initiatieven en projecten kunnen inwoners indien nodig een aanvraag doen voor
financiële ondersteuning. De gemeente is één van de mogelijke financieringsbronnen. Crowdfunding,
fondsen en sponsering zijn voorbeelden van andere mogelijkheden. Voor het aanvragen van financiële
ondersteuning van initiatieven door de gemeente gelden onderstaande spelregels.

SPELREGELS FINANCIERING VAN INITIATIEVEN
Algemeen – uitgangspunten
▪ Initiatieven komen uit de samenleving (inwoners en/of ondernemers).
▪ Initiatieven worden gesteund door de buurt / wijk / gemeente.
▪ Eerste aanspreekpunt om mee te denken over initiatieven zijn de facilitatoren per pijler
▪ Voor vragen over de procedure kan men terecht bij de programmasecretaris Duurzaamheid
(d.bosse@zeist.nl)
Indienperiodes initiatieven
▪ Initiatieven worden ingediend en afgehandeld conform het ‘Aanvraagformulier initiatieven tot
en met € 1.500’ en het ‘Aanvraagformulier initiatieven tussen € 1.500 en € 30.000’.
▪ Initiatieven kleiner dan of gelijk aan € 1.500 kunnen het hele jaar ingediend worden bij de
pijlerfacilitatoren.
▪ Initiatieven groter dan € 1.500 kunnen 2 x per jaar (vóór 1 november en vóór 1 mei) ingediend
worden bij de pijlerfacilitatoren of rechtstreeks bij de programmasecretaris. De
programmamanager neemt een gemotiveerd besluit vóór 15 januari en vóór 15 juli. De

bundeling in twee indienrondes is bedoeld om initiatieven eerlijk, integraal en in verhouding tot
elkaar af te kunnen wegen en om ruimte te creëren door het jaar heen voor nieuwe initiatieven.
Afhandeling van initiatieven <= €1500,• Het initiatief wordt gecheckt door beide (samenleving en gemeentelijke) facilitatoren op basis
van de onderstaande criteria.
• Beide facilitatoren moeten een eensluidend advies geven over het initiatief. Beiden
ondertekenen het aanvraagformulier en laten hun besluit aan de programmamanager en
programmasecretaris weten.
• De facilitatoren brengen het initiatief in bij de regieteam leden voor een check op samenhang en
overlappingen met (activiteiten vanuit) de andere Samen Duurzaam Zeist pijlers.
• Op basis van het positieve advies van de pijlerfacilitatoren en het consent van de
regieteamleden keurt de programmamanager de plannen goed.
• De pijlerfacilitatoren maken het goedgekeurde initiatief onderdeel van het ‘plan pijler X
projecten 20XX’.
Afhandeling van initiatieven > €1500,• Inwoners of ondernemers dienen hun initiatief vóór 1 november of vóór 1 mei in bij de pijler
facilitator of bij de programmasecretaris.
• De programmasecretaris bundelt de aanvragen en stuurt deze rond naar het regieteam.
• De facilitatoren geven advies aan de programmamanager.
• De aanvragen worden integraal besproken in het regieteam.
• De programmamanager neemt een besluit vóór 15 januari of vóór 15 juli.
CRITERIA VOOR BEOORDELING
VOORWAARDEN: (deze moeten alle met ja worden beantwoord)
- Draagt het bij aan de doelstellingen uit de Brede Milieuvisie
- Initiatief is door en voor inwoners en/of ondernemers van Zeist
- Het initiatief kent (deels) vrijwillige inzet en voor zover sprake van loonkosten dan proportioneel
- Aantoonbaar draagvlak in de samenleving (betrokkenheid buurt/ ondernemers)
- De bijdrage is een steuntje in de rug, er is geen sprake van structurele financiering
- Het initiatief zorgt voor borging en waar nodig een eigen verdienmodel
- Het initiatief leidt tot een concreet en bruikbaar resultaat binnen een jaar
- Er is sprake van een goede begroting met bij voorkeur meerdere dekkingsbronnen (let bij de
begroting ook op in- en exclusief BTW)
AFWEGING: (dit telt mee in de beoordeling maar is geen eis)
- Impact op omgeving: o.a. aantal betrokken inwoners
- Precedentvorming (als we dit financieren, welke verwachting of verplichting schept dat)
- Netwerk versterken (versteviging van betrokkenheid van burgers bij duurzaamheid)
- Mate waarin initiatief bijdraagt aan BMV-doelen
- Herhaalbaarheid of opschaalbaarheid van het initiatief

WAT NIET:
- Reiskosten
- <= € 1500 Loonkosten
- Cursussen
- Vergaderlocaties (er kan in principe vergaderd worden in het gemeentehuis)
- Post onvoorzien
WAT VRAGEN WE AAN VERANTWOORDING?
- Tussentijdse verantwoording na een half jaar bij voorstellen groter dan € 10.000
- Verantwoording (boven €1500) of Eindverslag (<=1500) met beeldmateriaal

