
Spelregels Dorpsplatform Princenhage 
 
Het Dorpsplatform Princenhage is een vertegenwoordiging van bewoners/ partijen uit 
Princenhage die met elkaar ideeën en initiatieven voor dit stadsdorp bespreken inzake de 
sociale leefbaarheid en kijken wat nodig is om deze te realiseren. 
  
Deze bevindingen worden aan het college kenbaar gemaakt. Dat kan het beschikbaar stellen 
van materiaal of ruimte zijn, het beschikbaar stellen van middelen (subsidie) of het in 
contact brengen met anderen. 
 
De Algemene Subsidieverordening Breda en de nadere regels subsidieverstrekking van de 
gemeente Breda zijn van toepassing. 
 

1. Iedere inwoner van Princenhage kan deelnemen aan het Dorpsplatform; 
2. Iedere inwoner of vertegenwoordiger van een Princenhaagse vereniging of stichting 

kan initiatieven voorleggen aan het Dorpsplatform; 
3. Aanmelding van het initiatief geschiedt per email bij de gemeentelijke 

verantwoordelijke (sociaal wijkbeheerder) op ajph.gommeren@breda.nl of 
initiatievenwijkdorp@breda.nl 

4. Aanmelding van het initiatief vindt plaats via het door de gemeente opgestelde 
aanmeldformulier (inclusief begroting ) en dient uiterlijk de donderdag voorafgaand 
aan het dorpsplatform te worden ingediend; 

5. De gemeentelijk vertegenwoordiger draagt zorg voor bijeenroepen/ agendering van 
het dorplatform. Uiterlijk de vrijdag voorafgaand aan het dorpsplatform wordt de 
agenda en bijbehorende stukken verzonden aan de deelnemers; 

6. De gemeentelijke vertegenwoordiger draagt in samenwerking met het Dorpsplatform 
zorg voor de verslaglegging van het overleg, is gespreksleider en ziet toe op de juiste 
rechtmatige toets op wet- en regelgeving; 

7. Publicatie van de agenda en de notulen van de vergadering worden gepubliceerd op 
de website van het Wijkblad Princenhage. In de papieren versie wordt hier 
regelmatig naar verwezen; 

8. De beoordelingscriteria bij het verstrekken van subsidie liggen bij het college van 
Burgemeester en wethouders. Het dorpsplatform overlegt haar bevindingen op: 
- de mate waarin het initiatief de sociale leefbaarheid bevordert in Princenhage; 
- de mate waarin er sprake is van afdoende aantoonbaar draagvlak; 
- de mate waarin het initiatief een proportioneel deel bedraagt van het beschikbare 
   wijkbudget;(hoogte van de bijdrage) 

9. De initiatiefnemer geeft inzage aan het College in (eventuele) vrije algemene 
middelen en de verplichtingen van de ASV en nadere regels. 

10. Besluiten worden genomen volgens het beginsel van consent (dat wil zeggen geen 
der aanwezigen maakt een overwegend/ onoverkomelijk bezwaar)  

11. De bevindingen van het Dorpsplatform worden opgenomen in de (eventuele) 
subsidieverstrekking door het College van Burgemeester en Wethouders.(dit is een 
voorwaarde) 

 
Aldus vastgesteld door de aanwezigen van de dorpsplatformvergadering op 31-03-2021 
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