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1. Inleiding
In het Subsidiebeleid Sociaal 2017-2020 heeft de gemeenteraad voor het sociale en welzijnsdomein
de maatschappelijke effecten en doelstellingen vastgelegd die zij met het verstrekken van subsidies
wil realiseren. Daarmee heeft de gemeenteraad het "wat" bepaald. In de Subsidiebeleidsregels Sociaal
2018 komt nu het "hoe" aan de orde. Dat wil zeggen dat op hoofdlijnen is vastgelegd wat voor soort
activiteiten subsidiabel zijn en welke voorwaarden daaraan zijn verbonden. De subsidiebeleidsregels
zijn dus een verdere vertaling naar de dagelijkse subsidiepraktijk van de maatschappelijke effecten en
doelstellingen uit het Subsidiebeleid Sociaal.
Daarnaast heeft de gemeenteraad ook de Algemene subsidieverordening Sliedrecht 2017 (ASV 2017)
vastgesteld. Hierin zijn de algemene spelregels voor het verstrekken van subsidies opgenomen. Daarin
is bijvoorbeeld bepaald wanneer een subsidie moet worden aangevraagd, welke verplichtingen een
subsidieontvanger heeft en wanneer en hoe de subsidieontvanger verantwoording over de besteding
van de ontvangen subsidie moet afleggen.
Het college heeft op grond van artikel 4 van de Algemene subsidieverordening Sliedrecht 2017 de
bevoegdheid bij nadere regeling (subsidiebeleidsregels) vast te stellen welke activiteiten in
aanmerking kunnen komen voor subsidie. Dat is in deze Subsidiebeleidsregels Sociaal 2018 gedaan.
Daar waar dat nodig is én de subsidieverordening daar ruimte voor geeft, is tevens een aantal eisen
en voorwaarden aangepast en/of aangevuld om maatwerk mogelijk te maken.
De Sociale Visie, het Subsidiebeleid Sociaal 2017-2020, de Algemene subsidieverordening Sliedrecht
2017 én de Subsidiebeleidsregels Sociaal 2018 vormen zo tezamen een compleet inhoudelijk en
procesmatig kader voor het verstrekken van subsidies in Sliedrecht op het sociale en welzijnsdomein.
Deze subsidiebeleidsregels hebben dus geen betrekking op sport- en cultuursubsidies. Daarvoor zou
eerst een visie op sport en cultuur ontwikkeld kunnen worden wat daarna in subsidiebeleid en
subsidiebeleidsregels voor sport en cultuur kan worden uitgewerkt.
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2. Algemene subsidiekaders
In het Subsidiebeleid Sociaal 2017-2020 heeft de gemeenteraad een aantal algemene subsidiekaders
opgenomen om efficiënt, effectief en transparant te kunnen subsidiëren. Onderstaande subsidiekaders
zijn van toepassing op alle subsidieaanvragen op het sociale en welzijnsdomein. Als de
subsidieaanvraag niet binnen deze kaders past kan de subsidieaanvraag op grond van artikel 11 lid
1.c. en lid 2.d. van de ASV 2017 worden geweigerd.










De gemeente subsidieert enkel activiteiten die aansluiten bij de maatschappelijke doelen en
doelstellingen zoals in dit document geschetst;
De activiteiten moeten een meerwaarde hebben voor de sociale infrastructuur in Sliedrecht;
Subsidies worden alleen verstrekt voor het uitvoeren van activiteiten;
Er worden alleen activiteiten gesubsidieerd die gericht zijn op de inwoners van Sliedrecht;
Er worden alleen activiteiten gesubsidieerd die vrij en openbaar toegankelijk zijn;
Er wordt pas subsidie verstrekt als het subsidiebedrag, berekend op basis van de
subsidiegrondslagen, meer dan € 500,- bedraagt;
Er worden prestatieafspraken gemaakt met de subsidiënten;
Het systeem van subsidieverlening en verantwoording moet objectief en eenvoudig zijn, met
minimale administratieve lasten voor zowel gemeente als verenigingen.
Er wordt gewerkt met twee typen subsidies: de structurele prestatiesubsidie en de eenmalige
activiteitensubsidie.
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3. Maatschappelijke effecten en doelstellingen
In het Subsidiebeleid Sociaal 2017-2020 is de Sociale Visie vertaald naar gewenste maatschappelijke
effecten en bijhorende meetbare doelstellingen op het sociale en welzijnsdomein waarop onder
andere met het verstrekken van subsidies kan worden gestuurd. Ze zijn onderverdeeld naar drie
doelgroepen: alle inwoners, jongeren en kwetsbare groepen. Voor de volledigheid worden ze
hieronder nogmaals weergegeven. In hoofdstuk 3 vindt de vertaling naar subsidiabele activiteiten
plaats.

Alle inwoners
Gewenst maatschappelijk effect

1. Onze inwoners zijn zelfredzaam door het benutten van de eigen kracht en de kracht van hun
sociale netwerk.
Doelstellingen (2020)
A. Onze inwoners zijn in staat bij een ondersteuningsvraag hun eigen verantwoordelijkheid te
nemen door familie, vrienden en buurtgenoten in te schakelen.
B. De ondersteuning van professionals is zo kort en eenvoudig mogelijk en zo zwaar als nodig.
C. De ondersteuning van professionals is gericht op ontwikkeling en/of versterking van eigen kracht
en mogelijkheden in de sociale omgeving.

Gewenst maatschappelijk effect

2. Onze inwoners ontmoeten elkaar in de wijk en betekenen iets voor elkaar en voor de wijk.
Doelstellingen (2020)
A. In elke wijk in Sliedrecht organiseren inwoners straat-, buurt of wijkactiviteiten.
B. Inwoners, vrijwilligers en professionals werken samen in de buurt en in de wijk.
C. Onze inwoners voelen zich zo weinig mogelijk eenzaam.

Gewenst maatschappelijk effect

3. Vrijwilligers(organisaties) en inwonerinitiatieven weten zich, waar nodig, door de gemeente
gefaciliteerd en gestimuleerd.
Doelstellingen (2020)
A. Het aanbod aan vrijwilligerstaken sluit aan op de behoeften van zowel oudere als jongere
vrijwilligers.
B. Bestaande vrijwilligers en nieuwe vrijwilligers kunnen hun deskundigheid bevorderen.
C. Er is een goede relatie en behulpzame samenwerking tussen vrijwilligers en professionals en
tussen vrijwilligersorganisaties onderling.
D. Inwoners en organisaties ervaren ruimte vanuit de gemeente voor hun initiatief zonder dat de
gemeente het overneemt en/of dicht regelt.

Subsidiebeleidsregels Sociaal 2018

5

Jongeren
Gewenst maatschappelijk effect

4. Iedere jongere kan in Sliedrecht zijn of haar plek vinden. Een veilige plek waar talenten zich
kunnen ontwikkelen, er ruimte is voor ontspanning en een plek die bijdraagt aan gezondheid.
Doelstellingen (2020) - bron: jeugdwelzijnsbeleid 2016-2020
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.

Meer jongeren hebben een plek op de educatielijn
Meer jongeren kennen een zinvolle vrijetijdsbesteding, als zijnde meedoen
Jongeren hebben een vertrouwde omgeving
Jongeren zijn zich bewust van gevaren en omgang met nieuwe media
Er is minder overlast van jeugd en criminaliteit onder jeugd
Meer jongeren bewegen
Het gebruik van alcohol en drugs onder jongeren is verminderd
Er zijn activiteiten en evenementen op maat voor jongeren
Het aanbod van activiteiten binnen Sliedrecht is bij jongeren bekend
Er staan meer jongeren ingeschreven bij Woonkeus

Kwetsbare groepen
Gewenst maatschappelijk effect

5. Onze ouderen doen nog mee in de samenleving en zijn zo lang mogelijk zelfredzaam.
Doelstellingen (2020)
A. Ouderen hebben nog volop sociale contacten in hun directe omgeving en vereenzamen niet.
B. Ouderen leveren nog een bijdrage aan de (lokale) samenleving, als zij dat willen.
C. Ouderen kunnen zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen.

Gewenst maatschappelijk effect

6. Onze inwoners met een lichte of zwaardere lichamelijke, psychische en/of verstandelijke
beperking kunnen meedoen in onze samenleving.
Doelstellingen (2020)
A. Inwoners met een beperking kunnen gebruik maken van de (sociaal) culturele en
sportvoorzieningen in ons dorp.
B. Er is een goede match tussen participatieplekken en inwoners met een loonwaarde onder de
50%.
C. Verenigingen en stichtingen dragen bij aan de participatie van mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt (bijvoorbeeld via SROI).

Gewenst maatschappelijk effect

7. Statushouders hebben een volwaardige plek in de samenleving, waarin zij zoveel als mogelijk
zelfredzaam zijn en deelnemen aan het maatschappelijk verkeer in het dorp.
Doelstellingen (2020)
A.
B.
C.
D.

Statushouders
Statushouders
Statushouders
Statushouders

kunnen zich goed verstaanbaar maken en kunnen een gesprek volgen.
volgen een opleiding en/of hebben een betaalde baan of vrijwilligersfunctie.
hebben sociale contacten en zijn maatschappelijk betrokken.
hebben hun geldzaken (budgetbeheer, bankzaken) op orde.
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Gewenst maatschappelijk effect

8. Mantelzorgers kunnen hun taak – met plezier – volhouden en raken niet overbelast.
Doelstellingen (2020)
A.
B.
C.
D.

Het aantal overbelaste mantelzorgers is niet toegenomen.
Het aanbod aan mantelzorgondersteuning is bij zoveel mogelijk mantelzorgers bekend.
Het aanbod aan mantelzorgondersteuning sluit goed aan bij de behoeften van mantelzorgers.
Mantelzorgers voelen zich door de overheid én de samenleving gewaardeerd voor het werk dat
zij doen.
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4. Subsidiabele activiteiten
In dit hoofdstuk worden de gewenste maatschappelijke effecten en meetbare doelstellingen op het
sociale en welzijnsdomein vertaald naar activiteiten die een bijdrage aan de realisatie hiervan kunnen
leveren en waarvoor de gemeente subsidie kan verstrekken: de zogenoemde 'subsidiabele
activiteiten.'
Maatschappelijk effect 1: Onze inwoners zijn zelfredzaam door het benutten van de eigen
kracht en de kracht van hun sociale netwerk.

Doelstelling(en)
 1.A.: Onze inwoners zijn in staat bij een ondersteuningsvraag hun eigen verantwoordelijkheid te

nemen door familie, vrienden en buurtgenoten in te schakelen.

 1.B.: De ondersteuning van professionals is zo kort en eenvoudig mogelijk en zo zwaar als nodig.
 1.C.: De ondersteuning van professionals is gericht op ontwikkeling en/of versterking van eigen

kracht en mogelijkheden in de sociale omgeving.

Activiteit

Cliëntondersteuning

Doelgroep

Inwoners met een zorg- en/of ondersteuningsvraag

Subsidiesoort

Structurele prestatiesubsidie

Subsidiebudget

Onderdeel van het Lokaal uitvoeringsprogramma Wmo 2017-2018

Beoordelingscriteria

1. Mate waarin het bijdraagt aan de gewenste maatschappelijke effecten
en de doelstelling(en) van het Subsidiebeleid Sociaal
2. Prijs/kwaliteit
3. Samenwerking met professionele en/of vrijwillige partijen
4. Sociaal/maatschappelijke draagvlak van de activiteit

Nadere voorwaarden

De cliëntondersteuning is onafhankelijk, vrij toegankelijk, levensbreed,
gaat uit van het belang van de cliënt en is voor cliënten gratis.

Verantwoording

Naast de verplichtingen genoemd in artikel 13 en 14 van de ASV 2017
legt de subsidieontvanger schriftelijk verantwoording af van de mate
waarin en wijze waarop invulling is gegeven aan de in de
verleningsbeschikking opgenomen prestatieafspraken.

Beslistermijn

Burgemeester en wethouders beslissen voor 1 december van het jaar
voorafgaande aan het jaar waarvoor de subsidie is aangevraagd.

Activiteit

Coördinatie Sociaal Team

Doelgroep

Sociaal Team Sliedrecht

Subsidiesoort

Structurele prestatiesubsidie

Subsidiebudget

Onderdeel van het Lokaal uitvoeringsprogramma Wmo 2017-2018

Beoordelingscriteria

1. Prijs/kwaliteit

Verantwoording

Naast de verplichtingen genoemd in artikel 13 en 14 van de ASV 2017
legt de subsidieontvanger schriftelijk verantwoording af van de mate
waarin en wijze waarop invulling is gegeven aan de in de
verleningsbeschikking opgenomen prestatieafspraken.

Beslistermijn

Burgemeester en wethouders beslissen voor 1 december van het jaar
voorafgaande aan het jaar waarvoor de subsidie is aangevraagd.
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Activiteit

Maatschappelijke ondersteuning

Doelgroep

Minderjarige en volwassen inwoners met een zorg- en/of
ondersteuningsvraag

Subsidiesoort

Structurele prestatiesubsidie

Subsidiebudget

Het subsidieplafond wordt in de programmabegroting 2018 vastgesteld.

Beoordelingscriteria

1. Mate waarin het bijdraagt aan de gewenste maatschappelijke effecten
en de doelstelling(en) van het Subsidiebeleid Sociaal
2. Prijs/kwaliteit
3. Samenwerking met professionele en/of vrijwillige partijen
4. Sociaal/maatschappelijke draagvlak van de activiteit

Nadere voorwaarden

- De dienstverlening wordt ingebracht in het Sociaal Team Sliedrecht
- Er wordt een bijdrage geleverd aan de doorontwikkeling van Sociaal
Team Sliedrecht
- Er wordt gebruik gemaakt van de zelfredzaamheidsmatrix (ZRM)

Verantwoording

Naast de verplichtingen genoemd in artikel 13 en 14 van de ASV 2017
legt de subsidieontvanger schriftelijk verantwoording af van de mate
waarin en wijze waarop invulling is gegeven aan de in de
verleningsbeschikking opgenomen prestatieafspraken.

Beslistermijn

Burgemeester en wethouders beslissen voor 1 december van het jaar
voorafgaande aan het jaar waarvoor de subsidie is aangevraagd.

Activiteit

Opvoedingsondersteuning

Doelgroep

Gezinnen met jonge kinderen in Sliedrecht

Subsidiesoort

Structurele prestatiesubsidie

Subsidiebudget

Het subsidieplafond wordt in de programmabegroting 2018 vastgesteld.

Beoordelingscriteria

1. Mate waarin het bijdraagt aan de gewenste maatschappelijke effecten
en de doelstelling(en) van het Subsidiebeleid Sociaal
2. Prijs/kwaliteit
3. Samenwerking met professionele en/of vrijwillige partijen
4. Sociaal/maatschappelijke draagvlak van de activiteit

Nadere voorwaarden

- De ondersteuning van de gezinnen is zo laagdrempelig mogelijk.
- Er wordt intensief samengewerkt met diverse andere organisaties in
het sociale domein zoals het Sociaal Team Sliedrecht, het welzijnswerk
en de scholen en peuterspeelzalen.

Verantwoording

Naast de verplichtingen genoemd in artikel 13 en 14 van de ASV 2017
legt de subsidieontvanger schriftelijk verantwoording af van de mate
waarin en wijze waarop invulling is gegeven aan de in de
verleningsbeschikking opgenomen prestatieafspraken.

Beslistermijn

Burgemeester en wethouders beslissen voor 1 december van het jaar
voorafgaande aan het jaar waarvoor de subsidie is aangevraagd.
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Activiteit

Inloopvoorziening GGZ

Doelgroep

Alle kwetsbare inwoners van Sliedrecht

Subsidiesoort

Structurele prestatiesubsidie

Subsidiebudget

Onderdeel van het Lokaal uitvoeringsprogramma Wmo 2017-2018

Beoordelingscriteria

1. Mate waarin het bijdraagt aan de gewenste maatschappelijke effecten
en de doelstelling(en) van het Subsidiebeleid Sociaal
2. Prijs/kwaliteit
3. Samenwerking met professionele en/of vrijwillige partijen
4. Sociaal/maatschappelijke draagvlak van de activiteit

Nadere voorwaarden

- De inloopvoorziening moet open en laagdrempelig zijn.
- Er moet op regelmatige basis contact worden onderhouden met
Sociaal team Sliedrecht.

Verantwoording

Naast de verplichtingen genoemd in artikel 13 en 14 van de ASV 2017
legt de subsidieontvanger schriftelijk verantwoording af van de mate
waarin en wijze waarop invulling is gegeven aan de in de
verleningsbeschikking opgenomen prestatieafspraken.

Beslistermijn

Burgemeester en wethouders beslissen voor 1 december van het jaar
voorafgaande aan het jaar waarvoor de subsidie is aangevraagd.
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Maatschappelijk effect 2: Onze inwoners ontmoeten elkaar in de wijk en betekenen iets voor
elkaar en voor de wijk.

Doelstelling(en)
 2.A.: In elke wijk in Sliedrecht organiseren inwoners straat-, buurt of wijkactiviteiten.
Activiteit

Buurtinitiatieven

Doelgroep

Alle inwoners van Sliedrecht

Subsidiesoort

Eenmalige activiteitensubsidie

Subsidiebudget

€ 10.000,-

Aanvraagtermijn

Een aanvraag wordt ingediend uiterlijk drie weken voordat de activiteit
plaatsvindt. Hiermee wijkt de aanvraagtermijn af van de reguliere
aanvraagtermijn van acht weken uit artikel 9 lid 2 van de ASV 2017.

Nadere voorwaarden

- De activiteit draagt bij aan ontmoeting en verbinding tussen
verschillende groepen inwoners uit de buurt, de wijk of het dorp.
- Het initiatief kan op draagvlak bij de inwoners uit de buurt, de wijk of
het dorp rekenen.

Verantwoording

De subsidie wordt conform artikel 16 van de ASV 2017 bij verlening
direct door burgemeester en wethouders vastgesteld. Er hoeft achteraf
dan ook geen verantwoording plaats te vinden.

Beslistermijn

Burgemeester en wethouders beslissen binnen een week nadat de
volledige aanvraag is ingediend. Hiermee wijkt de beslistermijn af van
de reguliere beslistermijn van 13 weken uit artikel 10 van de ASV 2017.

Doelstelling(en)
 2.B.: Inwoners, vrijwilligers en professionals werken samen in de buurt en in de wijk.
Activiteit

Buurtmakelaar (pilot)

Doelgroep

Alle inwoners van Sliedrecht

Subsidiesoort

Eenmalige activiteitensubsidie

Subsidiebudget

Onderdeel van het uitvoeringsbudget Sociale Visie.

Beoordelingscriteria

1. Mate waarin het bijdraagt aan de gewenste maatschappelijke effecten
en de doelstelling(en) van het Subsidiebeleid Sociaal
2. Prijs/kwaliteit
3. Samenwerking met professionele en vrijwillige partijen
4. Sociaal/maatschappelijke draagvlak van de activiteit
5. Bereik van het aantal inwoners

Verantwoording

Naast de verplichtingen genoemd in artikel 13 en 14 van de ASV 2017
legt de subsidieontvanger schriftelijk verantwoording af van de mate
waarin en wijze waarop invulling is gegeven aan de in de
verleningsbeschikking opgenomen prestatieafspraken.

Beslistermijn

Burgemeester en wethouders beslissen binnen 13 weken nadat de
volledige aanvraag is ingediend.
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Doelstelling(en)
 2.C.: Onze inwoners voelen zich zo weinig mogelijk eenzaam.
Activiteit

Sociaal culturele en educatieve activiteiten

Doelgroep

Inwoners van Sliedrecht die eenzaam zijn of eenzaam dreigen te worden

Subsidiesoort

Structurele prestatiesubsidie / Eenmalige activiteitensubsidie

Subsidiebudget

Het subsidieplafond wordt in de programmabegroting 2018 vastgesteld.

Beoordelingscriteria

1. Mate waarin het bijdraagt aan de gewenste maatschappelijke effecten
en de doelstelling(en) van het Subsidiebeleid Sociaal
2. Samenwerking met professionele en/of vrijwillige partijen
3. Sociaal/maatschappelijke draagvlak van de activiteit
4. Prijs/kwaliteit

Nadere voorwaarden

- De activiteiten sluiten aan bij de vraag vanuit de doelgroep.
- Activiteiten moeten zoveel mogelijk voor iedereen toegankelijk zijn.

Verantwoording

Bij structurele prestatiesubsidies: Naast de verplichtingen genoemd in
artikel 13 en 14 van de ASV 2017 legt de subsidieontvanger schriftelijk
verantwoording af van de mate waarin en wijze waarop invulling is
gegeven aan de in de verleningsbeschikking opgenomen
prestatieafspraken.

Beslistermijn

- Bij structurele prestatiesubsidies: Burgemeester en wethouders
beslissen voor 1 december van het jaar voorafgaande aan het jaar
waarvoor de subsidie is aangevraagd.
- Bij eenmalige activiteitensubsidies: Burgemeester en wethouders
beslissen binnen 13 weken nadat de volledige aanvraag is ingediend.
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Maatschappelijk effect 3: Vrijwilligers(organisaties) en inwonerinitiatieven weten zich, waar
nodig, door de gemeente gefaciliteerd en gestimuleerd.

Doelstelling(en)
 3.A.: Het aanbod aan vrijwilligerstaken sluit aan op de behoeften van zowel oudere als jongere

vrijwilligers.

Activiteit

Informatie en advies

Doelgroep

Alle vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties in Sliedrecht

Subsidiesoort

Structurele prestatiesubsidie

Subsidiebudget

Het subsidieplafond wordt in de programmabegroting 2018 vastgesteld.

Beoordelingscriteria

1. Mate waarin het bijdraagt aan de gewenste maatschappelijke effecten
en de doelstelling(en) van het Subsidiebeleid Sociaal
2. Samenwerking met professionele en/of vrijwillige partijen
3. Sociaal/maatschappelijke draagvlak van de activiteit
4. Prijs/kwaliteit

Nadere voorwaarden

- Informatie en advies moeten voor iedereen toegankelijk zijn.
- Het niveau van informatie en advies moet zoveel mogelijk aansluiten
bij de doelgroep.

Verantwoording

Naast de verplichtingen genoemd in artikel 13 en 14 van de ASV 2017
legt de subsidieontvanger schriftelijk verantwoording af van de mate
waarin en wijze waarop invulling is gegeven aan de in de
verleningsbeschikking opgenomen prestatieafspraken.

Beslistermijn

Burgemeester en wethouders beslissen voor 1 december van het jaar
voorafgaande aan het jaar waarvoor de subsidie is aangevraagd.

Doelstelling(en)
 3.B.: Bestaande vrijwilligers en nieuwe vrijwilligers kunnen hun deskundigheid bevorderen.
Activiteit

Deskundigheidsbevordering

Doelgroep

Vrijwilligers in Sliedrecht

Subsidiesoort

Structurele prestatiesubsidie

Subsidiebudget

Het subsidieplafond wordt in de programmabegroting 2018 vastgesteld.

Beoordelingscriteria

1. Mate waarin het bijdraagt aan de gewenste maatschappelijke effecten
en de doelstelling(en) van het Subsidiebeleid Sociaal
2. Mate waarin het aanbod aansluit op zowel oudere als jongere
vrijwilligers en op zowel bestaande als nieuwe vrijwilligers
3. Prijs/kwaliteit
4. Samenwerking met professionele en/of vrijwillige partijen
5. Sociaal/maatschappelijke draagvlak van de activiteit

Nadere voorwaarden

- De mogelijkheid van deskundigheidsbevordering moet voor iedereen
toegankelijk zijn.
- Met name voor nieuwe vrijwilligers (zoals nieuwe Sliedrechters) moet
de mogelijkheid van deskundigheidsbevordering zo laagdrempelig
mogelijk zijn.
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Verantwoording

Naast de verplichtingen genoemd in artikel 13 en 14 van de ASV 2017
legt de subsidieontvanger schriftelijk verantwoording af van de mate
waarin en wijze waarop invulling is gegeven aan de in de
verleningsbeschikking opgenomen prestatieafspraken.

Beslistermijn

Burgemeester en wethouders beslissen voor 1 december van het jaar
voorafgaande aan het jaar waarvoor de subsidie is aangevraagd.

Doelstelling(en)
 3.C.: Er is een goede relatie en behulpzame samenwerking tussen vrijwilligers en professionals en

tussen vrijwilligersorganisaties onderling.

Activiteit

Samenwerken en versterken in Sliedrecht

Doelgroep

Vrijwilligersorganisaties in Sliedrecht

Subsidiesoort

Structurele prestatiesubsidie

Subsidiebudget

Het subsidieplafond wordt in de programmabegroting 2018 vastgesteld.

Beoordelingscriteria

1. Mate waarin het bijdraagt aan de gewenste maatschappelijke effecten
en de doelstelling(en) van het Subsidiebeleid Sociaal
2. Samenwerking met professionele en/of vrijwillige partijen
3. Sociaal/maatschappelijke draagvlak van de activiteit
4. Prijs/kwaliteit

Verantwoording

Naast de verplichtingen genoemd in artikel 13 en 14 van de ASV 2017
legt de subsidieontvanger schriftelijk verantwoording af van de mate
waarin en wijze waarop invulling is gegeven aan de in de
verleningsbeschikking opgenomen prestatieafspraken.

Beslistermijn

Burgemeester en wethouders beslissen voor 1 december van het jaar
voorafgaande aan het jaar waarvoor de subsidie is aangevraagd.
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Maatschappelijk effect 4: Iedere jongere kan in Sliedrecht zijn of haar plek vinden. Een veilige
plek waar talenten zich kunnen ontwikkelen, er ruimte is voor ontspanning en een plek die bijdraagt
aan gezondheid.

Doelstelling(en)
 4.A.: Meer jongeren hebben een plek op de educatielijn.
Activiteit

Voor- en vroegschoolse educatie (vve) en schakelklassen

Doelgroep

Alle kinderen in Sliedrecht met een ontwikkelingsachterstand

Subsidiesoort

Structurele prestatiesubsidie

Subsidiebudget

De hoogte van het beschikbare budget per VVE-plek wordt jaarlijks
opnieuw vastgesteld door de gemeente Sliedrecht. Voor het aanbieden
van een schakelklas is een jaarlijks subsidiebudget beschikbaar van
€ 32.000,-. Dit budget is bedoeld ter dekking van de personele lasten en
lesmateriaal van de schakelklas. Veranderingen in Rijksbeleid kunnen
van invloed zijn op de hoogte van dit bedrag. De beschikbare middelen
zijn voor 100% Rijksmiddelen. De gemeente Sliedrecht voegt geen
eigen middelen toe aan dit budget.

Aanvraagtermijn

In afwijking van de ASV 2017 moet de subsidie voor 1 oktober van het
jaar voorafgaand aan het jaar waarop de subsidieaanvraag betrekking
heeft worden aangevraagd.

Grondslag

- De Wet OKE en het daarbij behorend Besluit specifieke uitkeringen
gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid
- De verlenging van het Besluit specifieke uitkeringen gemeentelijk
onderwijs achterstandenbeleid
- Het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie.

Subsidieberekening

Voor elke VVE-plek in de Peuteropvang is een subsidie van € 4.115,- per
jaar beschikbaar tot een maximum van 80 plekken. Naast de
gemeentelijke bijdrage geldt een eigen bijdrage van de ouders van
€ 20,- per maand (voor 4 dagdelen VVE).

Verantwoording

Naast de verplichtingen genoemd in artikel 13 en 14 van de ASV 2017
legt de subsidieontvanger schriftelijk verantwoording af van de mate
waarin en wijze waarop invulling is gegeven aan de in de
verleningsbeschikking opgenomen prestatieafspraken.

Beslistermijn

Burgemeester en wethouders beslissen voor 1 december van het jaar
voorafgaande aan het jaar waarvoor de subsidie is aangevraagd.

Activiteit

Peuteropvang

Doelgroep

Kinderen in de leeftijd van 2 tot 4,2 jaar oud.
Bij uitzondering en alleen na schriftlelijke toestemming van de gemeente
Sliedrecht, komen kinderen ouder dan 4,2 jaar in aanmerking voor een
gesubsidieerde plek.

Subsidiesoort

Structurele prestatiesubsidie

Subsidiebudget

De hoogte van het beschikbare budget per Peuteropvang plek wordt
jaarlijks opnieuw vastgesteld door de gemeente Sliedrecht.

Aanvraagtermijn

In afwijking van de ASV 2017 moet de subsidie voor 1 oktober van het
jaar voorafgaand aan het jaar waarop de subsidieaanvraag betrekking
heeft worden aangevraagd.
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Subsidieberekening

Voor kinderen waarvoor geen andere financieringsbronnen de deelname
aan de Peuteropvang mogelijk maken, is een subsidie beschikbaar van
€ 2.040,- per jaar per plek met een maximum van 80 plekken per jaar.
Naast de gemeentelijke bijdrage geldt een eigen bijdrage van de ouders
van het betreffende kind conform de Rijksregeling voor
kinderopvangtoeslag.

Verantwoording

Naast de verplichtingen genoemd in artikel 13 en 14 van de ASV 2017
legt de subsidieontvanger schriftelijk verantwoording af van de mate
waarin en wijze waarop invulling is gegeven aan de in de
verleningsbeschikking opgenomen prestatieafspraken.

Beslistermijn

Burgemeester en wethouders beslissen voor 1 december van het jaar
voorafgaande aan het jaar waarvoor de subsidie is aangevraagd.

Doelstelling(en)






4.B.: Meer jongeren kennen een zinvolle vrijetijdsbesteding, als zijnde meedoen.
4.C.: Jongeren hebben een vertrouwde omgeving
4.E.: Er is minder overlast van jeugd en criminaliteit onder jeugd
4.H.: Er zijn activiteiten en evenementen op maat voor jongeren.
4.I.: Het aanbod van activiteiten binnen Sliedrecht is bij jongeren bekend

Activiteit

Sociaal culturele, educatieve, sportieve en recreatieve
activiteiten voor en door jongeren

Doelgroep

Jongeren in Sliedrecht

Subsidiesoort

Structurele prestatiesubsidie

Subsidiebudget

Het subsidieplafond wordt in de programmabegroting 2018 vastgesteld.

Beoordelingscriteria

1. Mate waarin het bijdraagt aan de gewenste maatschappelijke effecten
en de doelstelling(en) van het Subsidiebeleid Sociaal
2. Samenwerking met professionele en/of vrijwillige partijen
3. Sociaal/maatschappelijke draagvlak van de activiteit

Nadere voorwaarden

- De activiteiten moeten zoveel mogelijk voor alle jeugd en jongeren
toegankelijk zijn, ongeacht levensopvatting, religie of plaats in de
maatschappij.
- De activiteiten sluiten aan bij de vraag vanuit de doelgroep (van
aanbodgericht naar vraaggericht jongerenwerk).

Verantwoording

Naast de verplichtingen genoemd in artikel 13 en 14 van de ASV 2017
legt de subsidieontvanger schriftelijk verantwoording af van de mate
waarin en wijze waarop invulling is gegeven aan de in de
verleningsbeschikking opgenomen prestatieafspraken.

Beslistermijn

Burgemeester en wethouders beslissen voor 1 december van het jaar
voorafgaande aan het jaar waarvoor de subsidie is aangevraagd.
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Activiteit

Vakantieactiviteiten

Doelgroep

Kinderen uit Sliedrecht van 4-12 jaar

Subsidiesoort

Structurele prestatiesubsidie

Subsidiebudget

Het subsidieplafond wordt in de programmabegroting 2018 vastgesteld.

Beoordelingscriteria

1. Mate waarin het bijdraagt aan de gewenste maatschappelijke effecten
en de doelstelling(en) van het Subsidiebeleid Sociaal
2. Sociaal/maatschappelijke draagvlak van de activiteit

Nadere voorwaarden

- De activiteiten moeten zoveel mogelijk voor alle kinderen toegankelijk
zijn, ongeacht levensopvatting, religie of plaats in de maatschappij.
- Er is voldoende begeleiding bij de activiteiten aanwezig.

Verantwoording

Naast de verplichtingen genoemd in artikel 13 en 14 van de ASV 2017
legt de subsidieontvanger schriftelijk verantwoording af van de mate
waarin en wijze waarop invulling is gegeven aan de in de
verleningsbeschikking opgenomen prestatieafspraken.

Beslistermijn

Burgemeester en wethouders beslissen voor 1 december van het jaar
voorafgaande aan het jaar waarvoor de subsidie is aangevraagd.

Doelstelling(en)
 4.D.: Jongeren zijn zich bewust van gevaren en omgang met nieuwe media
 4.G.: Het gebruik van alcohol en drugs onder jongeren is verminderd
Activiteit

Informatieverstrekking, voorlichting en advisering

Doelgroep

Jongeren in Sliedrecht

Subsidiesoort

Structurele prestatiesubsidie

Subsidiebudget

Het subsidieplafond wordt in de programmabegroting 2018 vastgesteld.

Beoordelingscriteria

1. Mate waarin het bijdraagt aan de gewenste maatschappelijke effecten
en de doelstelling(en) van het Subsidiebeleid Sociaal
2. Samenwerking met professionele en/of vrijwillige partijen
3. Sociaal/maatschappelijke draagvlak van de activiteit
4. Prijs/kwaliteit

Nadere voorwaarden

- De informatie, voorlichting en advisering moet zoveel mogelijk voor
alle jeugd en jongeren toegankelijk zijn, ongeacht levensopvatting,
religie of plaats in de maatschappij.
- De activiteiten sluiten aan bij de vraag vanuit de doelgroep (van
aanbodgericht naar vraaggericht jongerenwerk).

Verantwoording

Naast de verplichtingen genoemd in artikel 13 en 14 van de ASV 2017
legt de subsidieontvanger schriftelijk verantwoording af van de mate
waarin en wijze waarop invulling is gegeven aan de in de
verleningsbeschikking opgenomen prestatieafspraken.

Beslistermijn

Burgemeester en wethouders beslissen voor 1 december van het jaar
voorafgaande aan het jaar waarvoor de subsidie is aangevraagd.
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Doelstelling(en)
 4.F.: Meer jongeren bewegen.
Activiteit

Training jeugdleden sportverenigingen

Doelgroep

Jeugdleden (4 t/m 17 jaar) Sliedrechtse sportverenigingen

Subsidiesoort

Structurele prestatiesubsidie

Subsidiebudget

Het subsidieplafond wordt in de programmabegroting 2018 vastgesteld.

Subsidieberekening

- Aansluiting bij een landelijke sportorganisatie: Een basisbedrag per
vereniging.
- Het geven van trainingen aan de jeugd: 5% van de jaarcontributie per
actief jeugdlid;
- De trainingen worden op een veilige en verantwoorde wijze gegeven
door gediplomeerde trainers: 25% in de kosten van de trainers;
- Trainingen worden gegeven in een binnen- of
buitensportaccommodatie: 40% tegemoetkoming in de huurkosten van
een plaatselijke sportaccommodatie met een maximum per
accommodatie;

Verantwoording

Naast de verplichtingen genoemd in artikel 13 en 14 van de ASV 2017
legt de subsidieontvanger schriftelijk verantwoording af van de mate
waarin en wijze waarop invulling is gegeven aan de in de
verleningsbeschikking opgenomen prestatieafspraken.

Beslistermijn

Burgemeester en wethouders beslissen voor 1 december van het jaar
voorafgaande aan het jaar waarvoor de subsidie is aangevraagd.
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Maatschappelijk effect 5: Onze ouderen doen nog mee in de samenleving en zijn zo lang
mogelijk zelfredzaam.

Doelstelling(en)
 5.A.: Ouderen hebben nog volop sociale contacten in hun directe omgeving en vereenzamen niet.
 5.B.: Ouderen leveren nog een bijdrage aan de (lokale) samenleving, als zij dat willen.
 5.C.: Ouderen kunnen zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen.
Activiteit

Informatieverstrekking, voorlichting, advisering en
bemiddeling

Doelgroep

Inwoners van Sliedrecht van 55 jaar en ouder

Subsidiesoort

Structurele prestatiesubsidie

Subsidiebudget

Het subsidieplafond wordt in de programmabegroting 2018 vastgesteld.

Beoordelingscriteria

1. Mate waarin het bijdraagt aan de gewenste maatschappelijke effecten
en de doelstelling(en) van het Subsidiebeleid Sociaal
2. Prijs/kwaliteit
3. Samenwerking met professionele en/of vrijwillige partijen
4. Sociaal/maatschappelijke draagvlak van de activiteit

Nadere voorwaarden

- Informatie en advies moeten voor iedereen toegankelijk zijn.
- Het niveau van informatie en advies moet zoveel mogelijk aansluiten
bij de doelgroep.

Verantwoording

Naast de verplichtingen genoemd in artikel 13 en 14 van de ASV 2017
legt de subsidieontvanger schriftelijk verantwoording af van de mate
waarin en wijze waarop invulling is gegeven aan de in de
verleningsbeschikking opgenomen prestatieafspraken.

Beslistermijn

Burgemeester en wethouders beslissen voor 1 december van het jaar
voorafgaande aan het jaar waarvoor de subsidie is aangevraagd.
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Maatschappelijk effect 6: Onze inwoners met een lichte of zwaardere lichamelijke, psychische
en/of verstandelijke beperking kunnen meedoen in onze samenleving.

Doelstelling(en)
 6.A.: Inwoners met een beperking kunnen gebruik maken van de (sociaal) culturele en

sportvoorzieningen in ons dorp.

Activiteit

Begeleiding en training

Doelgroep

Inwoners van Sliedrecht met lichamelijke en/of geestelijke beperkingen

Subsidiesoort

Structurele prestatiesubsidie

Subsidiebudget

Het subsidieplafond wordt in de programmabegroting 2018 vastgesteld.

Beoordelingscriteria

1. Mate waarin het bijdraagt aan de gewenste maatschappelijke effecten
en de doelstelling(en) van het Subsidiebeleid Sociaal
2. Sociaal/maatschappelijke draagvlak van de activiteit

Nadere voorwaarden

Trainers en begeleiders moeten gecertificeerd zijn voor het trainen en/of
begeleiden van mensen met een lichamelijke en/of geestelijke
beperking.

Verantwoording

Naast de verplichtingen genoemd in artikel 13 en 14 van de ASV 2017
legt de subsidieontvanger schriftelijk verantwoording af van de mate
waarin en wijze waarop invulling is gegeven aan de in de
verleningsbeschikking opgenomen prestatieafspraken.

Beslistermijn

Burgemeester en wethouders beslissen voor 1 december van het jaar
voorafgaande aan het jaar waarvoor de subsidie is aangevraagd.

Doelstelling(en)
 6.B.: Er is een goede match tussen participatieplekken en inwoners met een loonwaarde onder de

50%.

 6.C.: Verenigingen en stichtingen dragen bij aan de participatie van mensen met een afstand tot

de arbeidsmarkt (bijvoorbeeld via SROI).

Regionaal wordt de matching door de Sociale Dienst Drechtsteden uitgevoerd. De SDD wordt
hiervoor rechtstreeks door de gemeente bekostigd. Lokaal vindt matching via een
netwerkorganisatie plaats. De partners leveren vrijwillig hun bijdrage in deze netwerkorganisatie.
Subsidiëring is dan ook niet aan de orde.
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Maatschappelijk effect 7: Statushouders hebben een volwaardige plek in de samenleving,
waarin zij zoveel als mogelijk zelfredzaam zijn en deelnemen aan het maatschappelijk verkeer in
het dorp.

Doelstelling(en)





7.A.: Statushouders kunnen zich goed verstaanbaar maken en kunnen een gesprek volgen.
7.B.: Statushouders volgen een opleiding en/of hebben een betaalde baan of vrijwilligersfunctie.
7.C.: Statushouders hebben sociale contacten en zijn maatschappelijk betrokken.
7.D.: Statushouders hebben hun geldzaken (budgetbeheer, bankzaken) op orde.

Activiteit

Maatschappelijke begeleiding statushouders

Doelgroep

Statushouders in Sliedrecht

Subsidiesoort

Structurele prestatiesubsidie

Subsidiebudget

Het subsidieplafond wordt in de programmabegroting 2018 vastgesteld.

Beoordelingscriteria

1. Mate waarin het bijdraagt aan de gewenste maatschappelijke effecten
en de doelstelling(en) van het Subsidiebeleid Sociaal
2. Prijs/kwaliteit
3. Samenwerking met professionele en/of vrijwillige partijen
4. Sociaal/maatschappelijke draagvlak van de activiteit

Nadere voorwaarden

- Er wordt een breed scala aan publieke en private partners als ook
individuele Sliedrechters betrokken.
- Het merendeel van de dienstverlening wordt aangeboden vanuit de
bibliotheek in Sliedrecht.

Verantwoording

Naast de verplichtingen genoemd in artikel 13 en 14 van de ASV 2017
legt de subsidieontvanger schriftelijk verantwoording af van de mate
waarin en wijze waarop invulling is gegeven aan de in de
verleningsbeschikking opgenomen prestatieafspraken.

Beslistermijn

Burgemeester en wethouders beslissen voor 1 december van het jaar
voorafgaande aan het jaar waarvoor de subsidie is aangevraagd.

Activiteit

Juridische begeleiding statushouders

Doelgroep

Statushouders in Sliedrecht

Subsidiesoort

Structurele prestatiesubsidie

Subsidiebudget

Het subsidieplafond wordt in de programmabegroting 2018 vastgesteld.

Beoordelingscriteria

1. Mate waarin het bijdraagt aan de gewenste maatschappelijke effecten
en de doelstelling(en) van het Subsidiebeleid Sociaal
2. Prijs/kwaliteit
3. Samenwerking met professionele en/of vrijwillige partijen

Nadere voorwaarden

Het merendeel van de dienstverlening wordt aangeboden vanuit de
bibliotheek in Sliedrecht.

Verantwoording

Naast de verplichtingen genoemd in artikel 13 en 14 van de ASV 2017
legt de subsidieontvanger schriftelijk verantwoording af van de mate
waarin en wijze waarop invulling is gegeven aan de in de
verleningsbeschikking opgenomen prestatieafspraken.

Beslistermijn

Burgemeester en wethouders beslissen voor 1 december van het jaar
voorafgaande aan het jaar waarvoor de subsidie is aangevraagd.
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Activiteit

Begeleiding traject Participatieverklaring

Doelgroep

Statushouders in Sliedrecht

Subsidiesoort

Structurele prestatiesubsidie

Subsidiebudget

Het subsidieplafond wordt in de programmabegroting 2018 vastgesteld.

Beoordelingscriteria

1. Mate waarin het bijdraagt aan de gewenste maatschappelijke effecten
en de doelstelling(en) van het Subsidiebeleid Sociaal
2. Prijs/kwaliteit
3. Samenwerking met professionele en/of vrijwillige partijen
4. Sociaal/maatschappelijke draagvlak van de activiteit

Nadere voorwaarden

Het merendeel van de dienstverlening wordt aangeboden vanuit de
bibliotheek in Sliedrecht.

Verantwoording

Naast de verplichtingen genoemd in artikel 13 en 14 van de ASV 2017
legt de subsidieontvanger schriftelijk verantwoording af van de mate
waarin en wijze waarop invulling is gegeven aan de in de
verleningsbeschikking opgenomen prestatieafspraken.

Beslistermijn

Burgemeester en wethouders beslissen voor 1 december van het jaar
voorafgaande aan het jaar waarvoor de subsidie is aangevraagd.

Activiteit

Klachtenbehandeling en registratie discriminatie

Doelgroep

Alle inwoners van Sliedrecht die zich gediscrimineerd voelen

Subsidiesoort

Structurele prestatiesubsidie

Subsidiebudget

Het subsidieplafond wordt in de programmabegroting 2018 vastgesteld.

Beoordelingscriteria

1. Mate waarin het bijdraagt aan de gewenste maatschappelijke effecten
en de doelstelling(en) van het Subsidiebeleid Sociaal
2. Prijs/kwaliteit
3. Samenwerking met professionele en/of vrijwillige partijen
4. Sociaal/maatschappelijke draagvlak van de activiteit

Nadere voorwaarden

De bijstand en adviezen zijn laagdrempelig, onafhankelijk en efficiënt.

Verantwoording

Naast de verplichtingen genoemd in artikel 13 en 14 van de ASV 2017
legt de subsidieontvanger schriftelijk verantwoording af van de mate
waarin en wijze waarop invulling is gegeven aan de in de
verleningsbeschikking opgenomen prestatieafspraken.

Beslistermijn

Burgemeester en wethouders beslissen voor 1 december van het jaar
voorafgaande aan het jaar waarvoor de subsidie is aangevraagd.
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Maatschappelijk effect 8: Mantelzorgers kunnen hun taak – met plezier – volhouden en raken
niet overbelast.

Doelstelling(en)
 8.A.: Het aantal overbelaste mantelzorgers is niet toegenomen.
 8.B.: Het aanbod aan mantelzorgondersteuning is bij zoveel mogelijk mantelzorgers bekend.
 8.C.: Het aanbod aan mantelzorgondersteuning sluit goed aan bij de behoeften van

mantelzorgers.

 8.D.: Mantelzorgers voelen zich door de overheid én de samenleving gewaardeerd voor het werk

dat zij doen.

Activiteit

Mantelzorgondersteuning

Doelgroep

Oudere en jongere mantelzorgers in Sliedrecht

Subsidiesoort

Structurele prestatiesubsidie

Subsidiebudget

Onderdeel van het Lokaal uitvoeringsprogramma Wmo 2017-2018

Beoordelingscriteria

1. Mate waarin het bijdraagt aan de gewenste maatschappelijke effecten
en de doelstelling(en) van het Subsidiebeleid Sociaal
2. Mate waarin ook jongere mantelzorgers worden ondersteund
3. Samenwerking met professionele en/of vrijwillige partijen
4. Sociaal/maatschappelijke draagvlak van de activiteit
5. Prijs/kwaliteit

Nadere voorwaarden

- De mantelzorgondersteuning richt zich op zowel oudere als jongere
mantelzorgers.
- De mantelzorgondersteuning wordt zo laagdrempelig mogelijk
aangeboden.

Verantwoording

Naast de verplichtingen genoemd in artikel 13 en 14 van de ASV 2017
legt de subsidieontvanger schriftelijk verantwoording af van de mate
waarin en wijze waarop invulling is gegeven aan de in de
verleningsbeschikking opgenomen prestatieafspraken.

Beslistermijn

Burgemeester en wethouders beslissen voor 1 december van het jaar
voorafgaande aan het jaar waarvoor de subsidie is aangevraagd.
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