
   

Motie 
 

 Onderwerp Noaberfonds 

 

Datum 9 november 2022 

  

  

Registratienummer  

   

   
 

 
De raad van de gemeente Hof van Twente in vergadering bijeen op 9 november 2022 
gelet op artikel 34 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de 
gemeenteraad; 
 
gehoord de beraadslagingen, 
 
overwegende dat 
 

• De gemeente Hof van Twente ‘Noaberschap’ als ijkpunt voor haar beleid wil 
gebruiken; 

• Ook het ‘Noaberschap’ als gevolg van ontwikkelingen in onze samenleving het risico 
loopt zijn betekenis te verliezen; 

• Hierdoor waardevolle elementen van de wijze waarop mensen in Twente inhoud 
geven aan hun gemeenschapszin en betrokkenheid bij anderen onmerkbaar dreigen 
te verdwijnen; 

• Het om die reden van belang is dat de gemeente Hof van Twente daadwerkelijk en 
concreet invulling geeft aan het begrip ‘Noaberschap’; 

• Dit alleen mogelijk is door eigen inwoners te faciliteren en actief te ondersteunen bij 
initiatieven, activiteiten en eventueel bij het realiseren van voorzieningen, die 
bijdragen aan het in stand houden, versterken en ontwikkelen van ‘Noaberschap’ 

• Al in 2015 een motie van het CDA met een gelijkwaardige strekking unaniem door de 
Raad is aangenomen. 

 
Besluit 
 

• Jaarlijks € 300.000,- gedurende deze raadsperiode beschikbaar te stellen voor 
initiatieven vanuit de inwoners van onze gemeente, die gericht zijn op het in stand 
houden, versterken en ontwikkelen van ‘Noaberschap’. Een eventueel in enig jaar 
resterend bedrag wordt weer tot een bedrag van € 300.000,- aangevuld; 

• Dat als voorwaarde voor het beschikbaar stellen van een bijdrage uit dit fonds 
aantoonbaar moet zijn dat de activiteit of voorziening daadwerkelijk bijdraagt aan de 
saamhorigheid, de hulpbereidheid en andere aspecten die bepalend zijn voor wat 
onder ‘Noaberschap’ wordt verstaan; 

• Dat in beginsel er uit de activiteit geen structurele verplichting voor rekening van de 
gemeente mag voortvloeien; 

• Dat in beginsel er vanuit wordt gegaan dat de aanvragers zelf minimaal 50% van de 
kosten bijdragen, waarbij zelfwerkzaamheid wordt gezien als een bijdrage in geld; 

• De Raad nadere invulling zal geven aan de voorwaarden die aan het 
Noaberschapsfonds worden verbonden zodat de kaders voor de aanvragers vooraf 
helder zijn. 
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en gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
 
Ingediend door: 
 
F. Rijkens M. Hutten <naam> 
 
 
PvdA IB <fractie 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente 
Hof van Twente d.d. 9 november 2022______________________. 
 
 
 
De raad van Hof van Twente,  
De griffier,  de voorzitter, 
 
 
mr. A. Venema  drs. H.A.M.  Nauta-van Moorsel 

h.meerman
Watermerk


