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BuurtBalans krijgt geen subsidie van duizend
euro
VERBIJSTERD
Door Annelies Hendrikx

De subsidieaanvraag van duizend euro per jaar van Stichting BuurtBalans is
afgewezen door de gemeente Maastricht. De stichting, die 29 van de 44
buurtnetwerken in de stad vertegenwoordigt, ‘past niet binnen de huidige
subsidieregeling’.
MAASTRICHT - Voorzitter Chris Meys is ronduit verbijsterd. „Wij brengen,
mede op verzoek van de gemeente, brede opvattingen zoals die leven in de
buurten, in bij besluitvormingsprocessen. Zoals nu bijvoorbeeld bij de
evaluatie van de kamerverhuur en woningsplitsing. We vragen alleen een
onkostenvergoeding voor onder meer zaalhuur – de goedkoopste plekken –,
een zakelijke bankrekening, kantoorkosten en een kopje koffie. En daar komen
we dus niet voor in aanmerking. Dit kan toch niet wáár zijn?”

Inmiddels loopt een bezwaarprocedure, maar BuurtBalans – opgericht in 2018
met drieduizend euro gemeentelijke subsidie – heeft niet het gevoel dat die
nog enig verschil gaat maken, gezien ambtelijk overleg dat er onlangs is
geweest. „Er is zeer veel waardering voor hetgeen wij doen, maar we komen
nergens voor in aanmerking. Enkele ambtenaren zijn nog eens breed in de
organisatie gaan kijken, maar er zijn kennelijk geen mogelijkheden.” Vandaar
dat de stichting nu een brief heeft gestuurd aan de gemeenteraad.

De subsidieregeling moet dringend op de schop, schrijft BuurtBalans aan de
raad. De categorie van de subsidieregeling voor vrijwilligersorganisaties is
gericht op buurtnetwerken. BuurtBalans is een buurtoverstijgend netwerk:
vandaar dat ze niet in aanmerking komt voor subsidie. „De activiteiten van
Buurtbalans vallen niet onder de gesubsidieerde activiteiten van de
vrijwilligerssubsidie, dus op basis daarvan hebben we de aanvraag afgewezen”,
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zegt een gemeentewoordvoerster. „Naar aanleiding van het ingediende
bezwaarschrift wordt BuurtBalans binnen de gestelde termijnen uitgenodigd
voor een hoorzitting.”

De subsidieregeling deugt fundamenteel niet, stelt BuurtBalans: „Vele buurten,
stichtingen en verenigingen zijn qua financiële ondersteuning al eerder
afgewezen. Participatie wordt heel sterk door de politiek met de mond beleden,
maar uiteindelijk laat de gemeente de buurten in de steek.”

Vier jaar heeft BuurtBalans het gered met de startsubsidie van drieduizend
euro: „Door zuinigheid en ook door corona, met minder fysieke vergaderingen.
Maar nu hebben we nog veertig euro in kas. Wij hopen dat de raad het voor
ons opneemt, anders kan het wel eens einde oefening zijn van dit voor
Maastricht en Nederland unieke experiment.”
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