
 

 

Voorstel afdoening motie Zelforganisaties zijn waardevolle partners, maar zelforganisatie gaat niet 

vanzelf! 

 

In de raadsvergadering van  6 april jl. is door de gemeenteraad de motie Zelforganisaties zijn 

waardevolle partners, maar zelforganisatie gaat niet vanzelf! aangenomen.  

 

De motie verzoekt het college twee acties op te pakken. Hieronder wordt per actie beschreven wat 

het college heeft gedaan of nog gaat doen. Het college verzoekt de raad de motie hiermee als 

afgedaan te beschouwen. 

 

Verzoek 1 

In gesprek te treden met de wederom benaderde zelforganisaties voor hulp bij het bereiken van 

eerdergenoemde doelgroepen, die door deze gang van zaken buiten de boot zijn gevallen; 

Actie college: 

Op 6 januari 2021 heeft wethouder Meijs een overleg gehad met een groot aantal zelforganisaties 

waar de subsidieaanvraag voor 2021 van was afgewezen. Op 8 en 11 maart 2021 hebben twee 

consultatiebijeenkomsten voor zelforganisaties plaatsgevonden. Ook hier is teruggeblikt op het 

subsidieproces 2021. Daarnaast is een toelichting gegeven op de dialooggerichte aanbesteding 

Gewoon in de Wijk en zijn de wensen, ideeën en zorgen van zelforganisaties geïnventariseerd. 

Vervolgens zijn alle organisaties  per mail geïnformeerd over de start van de dialooggerichte 

aanbesteding. Op 13 april was er een online vraag-en antwoordbijeenkomst voor zelforganisaties die 

nog vragen hebben over Gewoon in de Wijk. De uitnodiging voor deze bijeenkomst, plus een 

herinnering, is naar alle zelf- en belangenorganisaties verstuurd. Een paar organisaties hebben zich 

uiteindelijk aangemeld. De komende maanden zullen de organisaties op de voor hen relevante 

tijdstippen worden geïnformeerd over de ontwikkelingen binnen het traject.  

Naast de eerder genoemde gesprekken in het traject Gewoon in de Wijk wordt vanuit de gemeente 

het contact met de zelf- en belangenorganisaties versterkt middels periodiek overleg met de vaste  

betrokken beleidsambtenaar. 

 

Verzoek 2 

Zich maximaal in te spannen voor deze waardevolle partners, zodat zij 2021 kunnen overbruggen en 

niet tussentijds omvallen; 

 

Actie college: 

Voor 2021 kan er aanspraak gemaakt worden op de bekende specifieke subsidie regelingen voor zelf- 

en belangenorganisaties, mits voldaan wordt aan de voorwaarden en criteria. De afhandeling van de 

aanvragen voor uitvoeringsregeling subsidie zelf- en belangenorganisaties is in maart afgerond en de 

subsidies zijn uitbetaald. Ook is inmiddels een aantal aanvragen voor de subsidie eenmalige 

activiteiten zelf- en belangenorganisaties toegekend en uitbetaald. Deze subsidie kan het hele jaar 

door aangevraagd worden tot aan het bereiken van het subsidie plafond. De coronacrisis heeft ook 

impact op de zelforganisaties. Wanneer er signalen komen dat  organisaties in de problemen komen 

door de coronamaatregelen, gaan we met hen in gesprek en op zoek naar een oplossing. In de 

afgelopen periode hebben vier organisaties een aanvraag tot steun vanuit het corona noodfonds 



gedaan en toegekend gekregen. Op deze manier wordt het maximaal mogelijke gedaan om te 

voorkomen dat  zelf- en belangenorganisaties tussentijds omvallen. 

Voor 2022 is het voorstel de huidige subsidieregelingen voor de zelf- en belangenorganisaties voor 

het hele jaar te continueren en daarnaast het budget uit te breiden. Dit biedt de ruimte aan de 

organisaties om in het tweede half jaar de samenwerking met de strategisch partners te zoeken en 

aansluiting bij Gewoon in de Wijk per 2023 gedegen voor te bereiden. 

 

 

 


