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CONCEPT  ACTIVIVITEITENPLAN 2020 
 

 
Het activiteitenplan beschrijft de aard en omvang van de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd in het jaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft. Aan deze activiteiten 
moeten duidelijke doelen en resultaten worden gekoppeld. Daarnaast moet u aangegeven in welke mate de activiteiten gericht zijn op de gemeente of haar ingezetenen en de middelen die 
voor de realisering daarvan nodig zijn. 

 

Stichting Razem heeft te maken gekregen met het nieuw vastgestelde subsidiebeleid 2019 van de gemeente De Bilt, waarbij er nauwer samengewerkt wordt 

tussen Stichting Razem aan de ene kant en de subsidiërende gemeente De Bilt aan de andere kant. Zodoende kan de gemeente ervoor zorgen dat speerpunten 

van gemeentelijk beleid een duidelijker plaats krijgen in de activiteiten van Razem.  

 

Momenteel is duurzaamheid een speerpunt dat bij de bewoners van De Bilt hoog in het vaandel staat en dit is een actueel onderwerp, zowel voor onze 

gemeente, als ons land en ruimer gezien natuurlijk voor geheel Europa. 

 

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is een toonaangevende organisatie die zich richt op en zich inzet voor een gezonde bevolking in 

een gezonde leefomgeving.  

 

Een van de projecten die het RIVM momenteel opzet is er een waarbij agrariërs, omwonenden en gemeente samen met elkaar in een projectvorm de 

luchtkwaliteit gaan meten en bepalen wat ze gaan meten en hoe er gemeten gaat worden. Vervolgens kunnen er conclusies getrokken worden die daarna 

omgezet kunnen worden in beleid.  

In een dergelijk project in het zuiden van ons land (Venray) is overeenstemming bereikt tussen de stakeholders (gemeente, boerenorganisaties, omwonenden 

en het RIVM) over de opzet van een dergelijk project waarbij fijnstof, ammoniak en zo mogelijk ook geur gemeten gaat worden. Het project heeft daar de 

naam “boeren en buren”. 

We denken dat het van belang is zijn dat de gemeente De Bilt “mee lift” op dit project zodat ook hier gekeken gaat worden hoe zaken op dit gebied in De Bilt 

er in dit opzicht voorstaan en hoe zij verbeterd kunnen worden. En het zou mooi zijn als de Jumelagegemeente van De Bilt, het Poolse Miescisko ook zou 

kunnen meeliften op dit project.  

 

Van belang hierbij is dat allereerst onderzocht wordt of: 

a. het RIVM hiervoor in principe de mogelijkheid biedt 

b. of agrariërs uit de gemeente De Bilt het zinvol vinden op enige manier in een dergelijk project te participeren en 

c. of de gemeente Miescisko uit Polen zulks een zinvol project acht om op enigerlei wijze in te participeren 

 

In het overleg dat wij enige tijd terug met de burgemeester als portefeuillehouder hadden heeft hij een dergelijk project als een mogelijkheid om te 

onderzoeken genoemd en aangegeven bereid te zijn contacten die hij hiervoor heeft in te zetten.  

Razem zou het zeer op prijs stellen als we in die richting verder zouden kunnen samenwerken.  



2 

 

 
 

Activiteiten waarvoor subsidie 
wordt aangevraagd* 

Doel 
groep** 

Aantal  
Ned. deel 

nemers 

Doelen  en resultaten** Opmerkingen 

1. Bezoek van de 
burgemeester van Miescisko, 
een lid van de gemeenteraad 
en 1 of 2 agrariërs uit 
Miescisko aan De Bilt. 
 

Bestuurders 
en  agrariërs 

10 Het doel is om de Poolse burgemeester en de 
mensen die hem vergezellen kennis te laten 
maken met burgemeester Potters, de 
gemeente De Bilt, en het RIVM om 
gezamenlijk te bepalen of een 
samenwerkingsproject op het gebied van 
meten van schadelijke stoffen, en een 
beleidsmatig vervolg daaraan gekoppeld, 
levensvatbaarheid zou hebben. 
 

In het geval dat dit project al 
bij het begin niet 
levensvatbaar blijkt te zijn 
kan in gezamenlijk overleg 
bepaald worden welk ander 
gezamenlijk project ter hand 
zou kunnen worden 
genomen. 

 
 
2. Najaarsbezoek uit 
Miescisko, nader te bepalen 
groep 
 

 
 
nader te 
bepalen 
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De groep die wordt uitgewisseld wordt in 
goed overleg met Miescisko vastgesteld in 
het daaraan voorafgaande (halve) jaar. 

 
 

 
 

*     Met activiteiten worden  samenhangende werkzaamheden en handelingen bedoeld die gericht zijn op het belang van de gemeente; 

**   Hierbij moet u aangeven op welke doelgroep de activiteit is gericht (denk aan: ouderen, jeugd, maar ook aan wijk, dorp etc.). 
*** Bij doelen en resultaten geeft u aan wat u wilt bereiken met de activiteiten. 
 
 

Voorlopige Begroting van het eerste deel van dit project: 

 

Aangezien dit de aanloopfase is van dit project kan in dit stadium volstaan worden met een begroting voor de initiële kosten. 

Bij een vervolgfase zal gekeken moeten worden hoe hoog de kosten voor zowel Nederland als Polen worden en hoe deze, mogelijk ook met behulp van 

Fondsen, bekostigd kunnen worden.  
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Initiële kosten: op grond van een 4-daags verblijf in Nederland 

Verblijfkosten, logies      geen    (in gastgezinnen) 

Vertaalkosten, algemeen     geen    (door eigen vrijwilligers) 

Vertaalkosten, specifiek vaktechnisch              P.M. Euro (indien de eigen vrijwilligers hierin vaktechnisch tekortschieten)  

Gasten uit Pl., vervoer in Nederland, eten en drinken 250,- Euro 

Organisatiekosten van St. Razem    250,- Euro 

        ----------------  + 

Totaal:                   500,- Euro    


