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� Geen aanpassing van de oude regeling, maar ontwikkel een nieuwe. Één:
� die past bij deze tijd en de maatschappelijke ontwikkelingen;
� die bijdraagt aan de doelen in het sociaal domein;
� waarmee we overheidsuitgaven kunnen legitimeren.

� Er is één budget beschikbaar.
� Hieruit worden alle subsidies betaald (budgetplafond). 

� Er is geen sprake van korting/ bezuiniging op dit budget.

KADER (1/2)

NIEUWE REGELING



� Subsidie is een middel om een bepaald effect te sorteren, 
geen doel op zich.

� Nieuwe eisen aan organisaties zijn gekoppeld aan:
� de leidende principes, 
� de thema’s in het sociaal domein.

� Subsidies dragen bij aan gewenst maatschappelijke effect.

KADER (2/2)

HOE ZETTEN WE HET BESCHIKBARE BUDGET GOED IN?



1. Samenspraakavond april 2017
2. Conceptregeling verzonden
3. Samenspraakavond december 2017
4. Conceptregeling verzonden
5. Samenspraakavond juni 2018

PROCES

SAMEN BOUWEN, INZICHTEN VAN HUIDIGE PARTNERS ZIJN BENUT



� Open regeling.
� Maatschappelijk effect  = in aanmerking kunnen komen voor subsidie.
� In lijn met de maatschappelijke opgave.
� Maatwerk = (∆ doelmatigheid, rechtmatigheid en rendement).

UITWERKING VAN DE REGELING (1/5)

IN DE NIEUWE SITUATIE:



� Krachtige inwoners, die zich goed voelen en zelf maximale regie hebben.
� Stevige onderlinge betrokkenheid en een samenleving waar iedereen mee 

kan doen.

UITWERKING VAN DE REGELING (2/5)

BEOOGDE MAATSCHAPPELIJKE EFFECTEN VAN DE REGELING



� Algemene criteria 
� Inhoudelijke criteria

� Zelf, met het eigen netwerk en dan buiten 
het eigen netwerk.

� Voorkomen is beter dan genezen.
� Iedereen doet mee en draagt bij aan de 

inclusieve samenleving.
� Uitgaan van wat kan of wat geleerd kan 

worden.

� Zo licht en kort als mogelijk, zo zwaar en 
lang als noodzakelijk.

� Processen zijn simpel, direct en in 
samenhang.

� Het resultaat telt.
� Lokaal waar het kan, regionaal waar het 

beter is.

UITWERKING VAN DE REGELING (3/5) 

REGELING IS IN LIJN MET LEIDENDE PRINCIPES



� Definitieve subsidie is op basis van het werkelijke exploitatietekort (achteraf).
� Nooit meer dan 50% van het totaal aan exploitatiekosten (uitgezonderd opstartkosten).

� Voldoen aan criteria = voorlopige subsidie.
� Iedere aanvraag die voldoet krijgt een score. 
� Score zorgt voor rangschikking.

� Alleen bij overschrijding van het subsidieplafond geldt dat de beste plannen meer 
worden gestimuleerd en verhoudingsgewijs minder gekort. 

UITWERKING VAN DE REGELING (4/5)

HOOGTE VAN DE JAARLIJKSE SUBSIDIE EN HET PLAFOND



� Gefaseerde overgang (in 3 stappen) voor huidige organisaties:
� Stichting Wereldwinkel Varsseveld
� Stichting La Fundaciòn Española de Ulft
� Stichting Turks Sociaal Kultureel Centrum
� Speel-o-theek ’t Schakeltje
� Galerie bij de Boeken
� Stichting Openluchttheater Engbergen
� Belangenverenigingen
� Het Seniorenconvent
� De Kruisrakkerssoos
� Comité Jeugdcarnaval Silvolde

UITWERKING VAN DE REGELING (5/5)

OVERGANGSREGELING VOOR HUIDIGE PARTIJEN



Aanvraag
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PROCEDURE



� Gebiedsmakelaars
� Sociaal Werk Oude IJsselstreek  

UITVOERING:

ONDERSTEUNING BIJ DE AANVRAAG



� Zijn er onduidelijkheden over de regeling?
� Wat behoeft toelichting?

VERDUIDELIJKINGSVRAGEN 


