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1. Inleiding 

Sinds april 2015 is de Uitvoeringsregeling ‘subsidiering innovatieve projecten algemene 

voorzieningen en integratie algemene voorzieningen en specialistisch aanbod’ (subsidies 

sociale initiatieven) van kracht. Het beoogde resultaat van de regeling is dat er ideeën worden 

ontplooid en uitgevoerd om het aanbod van algemene voorzieningen en het specialistisch 

aanbod (meer) te integreren en/of het aanbod binnen de basisinfrastructuur te vernieuwen. 

Tweemaal per jaar kunnen aanvragen voor subsidie worden ingediend.  

Naar aanleiding van de besluitvorming op de aanvragen in 2015 heeft de commissie 

Samenleving in de vergadering van 3 december 2015 over de uitvoering van de regeling 

gesproken. De commissie heeft de wethouder verzocht de regeling aan te passen op de 

volgende onderdelen:  

 beoordeling van de aanvragen door externen (i.p.v. beoordeling door een team van 

beleidsadviseurs van de gemeente); 

 te stimuleren dat er aanvragen worden gehonoreerd die innovatiever zijn 

 burgerinitiatieven of kleinschalige projecten meer kans geven gehonoreerd te worden dan 

projecten van organisaties waar de gemeente al een subsidierelatie mee heeft.  

 

De wethouder heeft toegezegd dit te onderzoeken en de commissie voor de eerste tranche van 

2016 over de wijzigingen te informeren.   

 

2. Besluitpunten college 

1. Het college besluit, met toepassing van artikel 2, lid 3 van de ASV, de herziene 

Uitvoeringsregeling ‘subsidiering innovatieve projecten algemene voorzieningen en 

integratie algemene voorzieningen en specialistisch aanbod’ vast te stellen. De regeling 

treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dag van bekendmaking.  

2. Het college besluit een beoordelingscommissie in te stellen en daarvoor drie externe 

leden te werven en te benoemen.   

3. Het college besluit de vaststelling van de presentievergoeding te laten plaatsvinden 

conform de geldende verordening.  

4. De kosten van dit besluit bedragen in 2016 € 1.200,-. Het besluit wordt gedekt uit 

programma 1 Maatschappelijke participatie.  

5. Na besluitvorming wordt de regeling bekendgemaakt via de Gemeenschappelijke 

voorziening officiële publicaties, via social media en met een persbericht.  

6. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving. 

 

3. Beoogd resultaat 
Met de regeling willen we bereiken dat ideeën worden ontplooid en uitgevoerd om het 

aanbod basisinfrastructuur  en specialistisch aanbod (meer) te integreren en/of het aanbod 

binnen de basisinfrastructuur te vernieuwen. De voorgenomen herziening leidt tot meer 

objectiviteit bij de beoordeling en schept ruimte voor kleinschaliger bewonersinitiatieven en 

innovatievere projecten.  

 

4. Argumenten 

De (herziene) uitvoeringsregeling sluit aan op de programmabegroting. 



 

 

 

 

 

 

2016/61502 Herziening Uitvoeringsregeling subsidies Sociale Initiatieven  

2 

 

De uitvoeringsregeling sluit aan bij programma 1’maatschappelijke participatie’, programma 

2 Ondersteuning en Zorg, transitie sociaal domein (2014/462684) en is een uitwerking van de 

nota ‘Subsidies basisinfrastructuur sociaal domein vanaf 2016’ (2014/420648) waarin de 

uitgangspunten van de inzet van de basisinfrastructuur in de toekomst zijn geschetst.  

 

Objectieve beoordeling is beter geborgd.  

Zowel het Cultuurstimuleringsfonds als de regeling Breedtesportstimulering (beide ook 

uitvoeringsregelingen) laten de aanvragen beoordelen door een commissie bestaande uit drie 

externe deskundigen. Door de onafhankelijke positie van de commissieleden is objectiviteit 

bij het beoordelen van de aanvragen meer gewaarborgd.  

 

Scherpere afwegingscriteria 

In 2015 is gebleken dat vooral de grotere organisaties bij elke tranche subsidie aanvragen 

voor projecten of activiteiten die inhoudelijk veel overeenkomsten vertonen. Voor het creëren 

van meer ruimte voor bewonersinitiatieven of voor aanvragen van  organisaties waar de 

gemeente nu geen structurele subsidierelatie mee heeft zijn aan de voorwaarden twee criteria 

toegevoegd:  

1. krijgen bij de beoordeling Aanvragen van organisaties waar de gemeente een (structurele) 

subsidierelatie mee heeft een lagere prioriteit. 

2. Subsidieaanvragen die inhoudelijk veel overeenkomst vertonen met de aanvragen die in 

eerdere tranches zijn ingediend of aanvragen die een uitbreiding betreffen van bestaande 

activiteiten of projecten,  krijgen bij de beoordeling een lagere prioriteit.  

 

Huidige indieningstermijnen worden vervroegd 

De termijn voor het indienen van aanvragen zijn 1 mei en 1 november. Deze laatste datum 

maakt het zo goed als onmogelijk voor de indieners om nog in het subsidiejaar te starten met 

de activiteiten. Daarom zijn de indieningstermijn gewijzigd naar 1 april en 1 oktober van elk 

jaar (voor de 1
e
 tranche in 2016 hanteren we nog de datum 1 mei). De beslistermijn op de 

aanvragen is zes weken (met de mogelijkheid tot verlenging). Dit geeft voldoende tijd om de 

commissieleden te werven.  

 

Het besluit vindt zijn uitwerking in de Verordening geldelijke voorzieningen raadsleden, 

wethouders, commissieleden en fracties 

Het aanbieden van een presentievergoeding zal bij de werving beter gekwalificeerde 

commissieleden opleveren, elk met deskundigheid in en van het sociale domein. Op grond 

van de Verordening geldelijke voorzieningen raadsleden, wethouders, commissieleden en 

fractieleden is het verstrekken van een vergoeding mogelijk als de regeling is opgenomen op 

de lijst van commissies die bij de verordening hoort.  

De tekst van het desbetreffende artikel (26) in de verordening luidt:  

“Het college kan na overleg met de commissie Bestuur besluiten commissies toe te voegen 

aan dan wel te schrappen van de lijst van commissies behorende bij deze verordening”. 

Bij de eerstvolgende aanpassing van de ‘verordening geldelijke voorzieningen  raadsleden, 

wethouders, commissieleden en fracties’, wordt dit besluit meegenomen.   

 

Het besluit heeft financiële consequenties 

De vergoeding voor de leden van de nieuwe commissie stellen we gelijk aan het 

presentiegeld van de commissieleden van het Cultuurstimuleringsfonds te weten € 100,- per 

bijgewoonde vergadering. Het budget presentiegelden wordt in 2016 voor € 1.200,- 

aangesproken, uitgaande van drie commissieleden en 2 x 2 vergadersessies.  
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Toevoegen subsidie-technisch artikel 

Vanwege het ontbreken van het artikel slotbepalingen wordt dit in de herziene regeling 

alsnog toegevoegd:  

Artikel 13. Slotbepalingen 

1. Deze regeling wordt na vaststelling door het college bekendgemaakt via de 

Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties. 

2. Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dag van 

bekendmaking. 

3. Deze regeling vervalt op 31 december 2020 van rechtswege. 

4. Deze regeling wordt aangehaald als Uitvoeringsregeling Subsidiëring innovatieve 

projecten algemene voorzieningen en integratie algemene voorzieningen   met 

specialistische aanbod. 

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

Veranderingen in bestaand aanbod. 

Het meer ruimte geven aan kleinschaliger en/of bewonersinitiatieven kan er toe leiden dat  

het huidige aanbod in het sociale domein wijzigt. De succesvolle innovatieve activiteiten 

kunnen geïmplementeerd worden in het structurele aanbod of het nieuwe aanbod komt in de 

plaats van bestaande activiteiten. 

 

Subsidiering private personen 

Door aanpassing van artikel 9 ontstaat meer ruimte voor bewonersinitiatieven zonder dat het 

noodzakelijk is samen te werken met rechtspersoon. De nieuwe tekst van artikel 9, lid 1 luidt 

na de herziening: subsidie kan worden aangevraagd door natuurlijke en rechtspersonen. De 

tweede zin van dit lid: Natuurlijke personen kunnen alleen aanvragen in een 

samenwerkingsverband met een rechtspersoon, komt te vervallen. Deze wijziging betekent 

wel dat het kan voorkomen dat een succesvol initiatief niet wordt geïmplementeerd in het 

structurele aanbod. Bij het beoordelen van de aanvragen wordt met dit aspect rekening 

gehouden.   

 

6. Uitvoering 

Nadat het besluit is genomen treedt de herziene uitvoeringsregeling in werking en start tevens 

de werving voor leden voor de in te stellen commissie. 

 

7. Bijlagen 

Bijlage: Herziene uitvoeringsregeling ‘subsidiering innovatieve projecten algemene 

voorzieningen en integratie algemene voorzieningen met specialistisch aanbod’, ingaande 1 

april 2015.   

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

 

 

de secretaris    de burgemeester 

 


