Bijlage 2. Reglement initiatievencampagne Langedijk
Voor de initiatievencampagne Langedijk geldt dit reglement. Indieners van initiatieven
verbinden zich met het indienen van een initiatief aan dit reglement. In gevallen waarin het
reglement niet voorziet, beslist het college van de gemeente Langedijk.

1. Algemeen
A. Dit reglement is van toepassing op initiatievenbudget Langedijk. De gemeente stelt dit
budget éénmalig voor 2021 beschikbaar.
B. Deelname is gratis. De indiener blijft eigenaar van het initiatief en verantwoordelijk voor de
uitvoering. De gemeente kan hierbij ondersteunen. In dat geval worden nadere afspraken
gemaakt.
C. De initiatieven dienen Langedijk ten goede te komen.
D. Het initiatief draagt bij aan een van de thema’s; elkaar ontmoeten, op straat en groen of
duurzaamheid.
E. Het initiatief mag worden uitgevoerd door de gemeente, bewoners, stichting, vereniging of
bedrijf.
F. Iedereen in de gemeente Langedijk krijgt te mogelijkheid de inzendingen te bekijken en/of
een initiatief in te dienen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een specifiek webplatform
(argu).
G. Indienen van initiatieven vindt bij voorkeur digitaal plaats. Indien dit niet mogelijk is kan dit
ook schriftelijk.
H. Het initiatievenplatform wordt gebruikt om de initiatieven te bekijken en/of een stem uit te
brengen. De initiatieven die in de tweede ronde de meeste stemmen krijgen, komen in
aanmerking voor een financiële ondersteuning vanuit het beschikbare budget.
I. Voor de uitvoering van de initiatieven is in totaal een maximaal budget van € 75.000
beschikbaar.
J. Het initiatief dient toegankelijk te zijn voor iedereen. Hierbij is onderscheid op grond van
ras, geslacht, geloof, seksuele voorkeur of herkomst niet toegestaan.
K. Initiatieven mogen geen politieke, commerciële en religieuze doelstelling hebben.
L. Initiatieven mogen in principe niet in strijd zijn met gemeentelijk beleid.
M. Indien een initiatief strijdig is met het huidig beleid of projecten dan beslist het college of
het initiatief meegenomen wordt in de tweede toets, de stemronde.
N. Op het initiatief is het Nederlands recht van toepassing
O. De initiatiefeigenaren dienen zelf te zorgen voor eventueel benodigde vergunningen,
ontheffingen en overige toestemmingen die nodig zijn voor de uitvoer van het initiatief. De
initiatiefeigenaren dragen daarbij zelf zorg voor het afsluiten van benodigde verzekeringen.
P. Indieners zijn zelf verantwoordelijk voor het voeren van campagne voor het behalen van
voldoende stemmen.
Q. Initiatieven boven de €50.000,00 euro worden aanbesteed. De gemeente Langedijk is
gebonden aan Europese aanbestedingsregels, wat inhoudt dat zij boven € 50.000,- drie
offertes moet aanvragen. Het is in dat geval niet vanzelfsprekend dat de indiener ook het
initiatief gaat uitvoeren.
R. Het toekennen van een budget voor de realisatie van het initiatief wordt verleend door
middel van een beschikking.
S. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juiste opgave en verzending van de gegevens
op de website van de initiatievencampagne Langedijk. Bij onjuiste of onvolledige opgave van
gegevens kan de deelnemer uitgesloten worden van deelname aan de campagne.

2. Waaraan moet de indiener voldoen
a)
b)
c)
d)

Iedere indiener kan zich slechts éénmaal inschrijven.
Iedere indiener moet 18 jaar of ouder zijn per 1 april 2021.
De indiener woont of is aantoonbaar gevestigd in de gemeente Langedijk.
Initiatieven kunnen door de initiatiefindiener zelf worden uitgevoerd. Het benodigde
budget kan ook worden gebruikt om diensten van derden (of bij de gemeente Langedijk) in
te kopen.
e) Initiatieven worden digitaal ingediend (platform) middels een vooraf beschikbaar format.
f) De indiener moet van onbesproken gedrag zijn en zorgt ervoor dat personen die met
kinderen of jongeren werken een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) inleveren bij gemeente
Langedijk.
g) De indiener garandeert dat de inzending het resultaat is van eigen werk (al dan niet
intellectueel eigendomsrechtelijk beschermd op eigen naam) of is in staat een (schriftelijke)
verklaring te overleggen waarin de rechthebbende(n) de deelnemer toestemming geeft om
de inzending te exploiteren en deel te nemen aan de initiatievencampagne.
h) Uitgesloten van deelname zijn; medewerkers van de werkorganisatie Langedijk en
Heerhugowaard, collegeleden, raads- en commissieleden.

3. Indienen van initiatieven
a) Inschrijving verloopt via de website: argu.co. Het is ook mogelijk om uw inzending per post
in te dienen: Gemeente Langedijk, t.a.v. Initiatievencampagne, Postbus 15, 1723 ZG, NoordScharwoude.Na het indienen van een inschrijving ontvangen inschrijvers een bevestiging
van ontvangst per email.
b) Na de deadline 30 april 2021, 00.00uur is inschrijven niet meer mogelijk. Het tijdstip van
ontvangst door gemeente Langedijk is beslissend en geldt als indiendatum. Gemeente
Langedijk is niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen in de digitale of
postverzending van de inschrijving.

c) Inschrijvingen en inzendingen voldoen aan de eisen op het inschrijvingsformulier.
Onvolledig ingevulde formulieren of initiatieven die niet voldoen aan de criteria die online
staan worden niet in behandeling genomen.

d) De gemeente Langedijk verwerkt uw persoonsgegevens op een zorgvuldige en
veilige manier in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Uw
gegevens worden vernietigd zodra u uw toestemming intrekt en uw gegevens
worden niet voor een ander doel gebruikt dan waarvoor u ze heeft verstrekt. Meer
informatie over de bescherming van uw persoonsgegevens kunt u vinden op
https://www.gemeentelangedijk.nl/

4. Stem en selectieprocedure
De initiatievencampagne kent verschillende fasen: 1) indienen initiatieven, 2) eerste
stemronde: stemmen werven, 3) eerste toets 4) tweede stemronde, 5) bekendmaking
winnende initiatieven en toekenning budgetten.
4.1 Indienen initiatief
a) Bewoners en ondernemers met een adres in de gemeente Langedijk kunnen een initiatief
indienen. Het indienen van een initiatiefopzet kan van 1 april 2021. De sluitingstermijn voor
het indienen van initiatieven is 30 april 2021, 00.00uur.
b) Er is een standaardformat, te vinden op het platform. Daarnaast kan deze op verzoek ook in
papieren vorm worden opgevraagd. Initiatiefindieners kunnen hulp krijgen met invullen van
de format. Dit kan telefonisch of per e-mail. initiatieven@gemeentelangedijk.nl .
c) Indieners van een initiatief dienen zelf campagne te voeren voor het behalen van het
benodigd aantal stemmen om door te gaan naar de ‘eerste toets’.

4.2 Eerste stemronde: stemmen werven; liken
a) Alle personen van 12 jaar en ouder (geboren voor 1 april 2009), die op 1 april 2021 stonden
ingeschreven op een adres de gemeente Langedijk, kunnen stemmen. Dit gaat in de vorm
van het geven van likes op het online platform.
d) Per initiatief kan er maar een keer worden gestemd. Inwoners kunnen wel op meerdere
initiatieven een like uitbrengen.
e) Het stemmen vindt plaats in een onlineomgeving voor de periode van 3 mei 2021 tot 17 mei
2021. De sluitingstermijn voor het stemmen is 16 mei 2021 op 00.00uur.
f) Bewoners die het lastig vinden om online hun stem te geven kunnen terecht op
inloopmomenten en/of via e-mail. Daarnaast wordt een speciaal telefoonnummer
beschikbaar gesteld waar bewoners telefonisch of via een (spraak)bericht op WhatsApp
vragen kunnen stellen.
g) Alle initiatieven met 50 likes of meer gaan door naar de volgende ronde.
h) Initiatiefindieners dienen zelf campagne te voeren voor hun initiatief.

4.3 De eerste toets
a) Een medewerker van de gemeente neemt contact op met de indieners van de initiatieven
die 50 likes of meer hebben gehaald. In samenspraak met de initiatiefindiener wordt het
initiatief, indien nodig, verder uitgewerkt zodat de haalbaarheid getoetst kan worden. De
criteria waar langs getoetst wordt zijn van te voren bekend en staan op de website. De
gemeente Langedijk doet een haalbaarheidstoets.
b) De uitslag van de toets wordt via het platform bekend gemaakt.
c) De uitslag van de toets wordt teruggekoppeld aan de initiatief indiener. De haalbare
initiatieven worden meegenomen naar de tweede stemronde.
d) De indieners van initiatieven die niet door de eerste toets komen, krijgen gemotiveerd een
toelichting.
e) Als het proces van de haalbaarheidstoets niet duidelijk is, of er vragen zijn over de
terugkoppeling kan de initiatief indiener extra onderbouwing opvragen.

f)

Over initiatieven die in strijd zijn met het huidig beleid of projecten maakt het college de
afweging of het desbetreffende initiatief in aanmerking komt voor de vervolgronde. Daarbij
wordt in elk geval gekeken of het initiatief gerealiseerd kan worden in 2021 of 2022.

4.4 Tweede stemronde
Start bijeenkomst
a) Aan het begin van de tweede ronde wordt er een digitale startbijeenkomst gehouden. Alle
inwoners van de gemeente Langedijk van 12 jaar en ouder worden uitgenodigd voor deze
bijeenkomst.
b) Tijdens de startbijeenkomst geven we de ruimte aan alle initiatiefnemers om hun idee te
presenteren en toe te lichten.
Online stemmen en begroten
c) Alle personen van 12 jaar en ouder kunnen digitaal een budget van € 75.000,- verdelen over
de initiatieven. Dit doen de bewoners met hun persoonlijke stemcode.
d) Er is de mogelijkheid om online het budget tot € 75.000,- te verdelen over de ingediende
initiatieven.
e) Initiatiefindieners dienen zelf campagne te voeren voor hun initiatief.
f) De initiatieven met de meeste stemmen die binnen het budget vallen worden geselecteerd.
g) In het geval dat het laatste winnende initiatief het budget overschrijdt, wordt dit initiatief
gepasseerd door het opeenvolgende winnende initiatief dat daar nog wel binnen past, net
zo lang tot er geen initiatief meer binnen het beschikbare budget past.

4.5 ) Bekendmaking winnende initiatieven en toekenning budgetten
a) De winnende initiatieven worden bekend gemaakt door het college.
b) De toekenning van het budget wordt bekrachtigd door middel van een beschikking.
c) Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

5. Overige zaken
a) Eventuele klachten over de initiatievencampagne kunnen kenbaar gemaakt worden per mail
aan: initiatieven@gemeentelangedijk.nl of per post aan Gemeente Langedijk, t.a.v.
Initiatievencampagne, Postbus 15, 1723 ZG, Noord-Scharwoude.
b) De gemeente Langedijk behoudt zich te allen tijde het recht voor, zonder voorafgaande of
nadere kennisgeving personen uit te sluiten van deelname aan de campagne indien zij van
mening is dat deze misbruik maken van de campagne of niet conform reglement handelen.
c) Op dit reglement is het Nederlands recht van toepassing.

