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Doel:
Kennis te nemen van de evaluatie van de Kansenpot en te constateren dat € 10.000,- voor nieuwe 
kleinschalige ideeën uit de samenleving voldoende is.



2

Inleiding: 
Aan de Kansenpot ligt de volgende gedachte ten grondslag:
“De gemeente Dalfsen gaat uit van de eigen kracht van de samenleving en staat open voor nieuwe 
ideeën vanuit een buurt. De gemeente realiseert daartoe een eigen pot voor lokale, kleinschalige, 
fysieke projecten in de openbare ruimte. Groepen inwoners kunnen een aanvraag indienen voor een 
bijdrage uit de Kansenpot. Jaarlijks stort de gemeente Dalfsen € 10.000 in deze pot. Na één jaar 
evalueert de gemeente Dalfsen en kijkt of de financiële ruimte voldoende is.”
In dit advies wordt deze Kansenpot geëvalueerd. 

Kernboodschap:
Het `Kansenpotbudget` van € 10.000,- voor 2015 voor nieuwe kleinschalige ideeën uit de samenleving 
was voldoende. 

Er zijn voor de Kansenpot van 2015 zeven aanvragen binnengekomen. De aanvragen zijn getoetst 
aan de toetsingscriteria-voorwaarden, zoals deze zijn opgesteld door ons college. De toetsingscriteria-
voorwaarden zijn als bijlage bij dit advies gevoegd. Van deze aanvragen zijn er zes gehonoreerd. Eén 
aanvraag voldeed niet aan de toetsingscriteria.

Hieronder volgt een overzicht van de gehonoreerde aanvragen voor de Kansenpot 2015:

Nieuwe aanvragen/ 
initiatieven

Geraamde 
kosten

Toegekende 
bijdrage

Uitvoering 
gereed

Toelichting

Sociale tuin Nieuwleusen € 7.128 € 2.500 Doorlopend
Uitbreiding Oogstdag 
Oudleusen

€ 1.350 € 500 Augustus 2015, 
afgelast

Door ziekte niet 
gerealiseerd

Uitbreiding speelgelegenheid 
Natuurboerderij Lindenhoeve 
Dalfsen

€ 1.500 € 550 Gereed

Ontmoetingsplaats Prins 
Bernhardstraat Nieuwleusen

€ 1.000 € 500 Nog onbekend

Verfraaiing achterzijde 
Nijverheidstraat Lemelerveld

€ 2.500 € 1.250 Zomer 2016

Beweegtuin Dalfsen €20.000 €2.500 Gereed
€ 7.300

Helaas is de Oogstdag (uitbreiding activiteiten) in Oudleusen, door ziekte, niet doorgegaan. Het 
bedrag is inmiddels teruggestort.  In 2014 is, vooruitlopend op het beschikbaar komen van de 
Kansenpot in 2015, een aanvraag voor de beweegtuin in Dalfsen gehonoreerd. De geraamde kosten 
voor de Beweegtuin € 20.000. Er is een bijdrage toegekend van € 2.500. Het totaal bedrag dat 
uitgekeerd is (of nog wordt) betreft € 7.300,-. 

Duurzaamheid:
De aanvragen/initiatieven die ingediend zijn scoren hoog op het thema leefbaarheid. Op gebied van 
duurzaamheidsaspect ‘burgerparticipatie’ (in dit geval overheidsparticipatie) wordt hoog gescoord, 
aangezien de aanvragen vanuit burgerinitiatieven zijn ontstaan. Ook het duurzaamheidsaspect 
‘versterken van de sociale cohesie’ scoort bij alle initiatieven goed.

Communicatie:
- Voor 2016 wordt een artikel geplaatst in Kernpunten om Kansenpot aan te kondigen.
- Kansenpot staat op gemeentelijke website vermeld, de tekst wordt in 2016 geactualiseerd.
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Vervolg:
De Kansenpot wordt in 2016 voortgezet onder dezelfde voorwaarden als 2015. Deze Kansenpot wordt 
op dezelfde wijze geëvalueerd.

Bijlagen:
1. Toetsingscriteria-voorwaarden

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,

de burgemeester, de gemeentesecretaris-alg.directeur,
drs. H.C.P. Noten drs. J.H.J. Berends


