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Subsidiebeleid Sociaal Domein gemeente Nieuwkoop 2017 
 
Inleiding 
De gemeente verstrekt allerlei subsidies, vooral in het brede welzijnsspectrum, maar ook op het 
gebied van bijvoorbeeld cultuur en toerisme. Van bibliotheek tot meer bewegen voor ouderen, 
van speeltuin tot musicalvereniging en van mantelzorgondersteuning tot stedenband. En dat is 
slechts een kleine en willekeurige greep uit het geheel. Deze subsidiepraktijk is in de loop van 
de jaren zo gegroeid. 
 
Maar hoe zouden we het aanpakken als we even niet uitgaan van de zo gegroeide huidige 
praktijk, maar van de doelen waar we nu voor staan en van de huidige maatschappelijke visie 
daarop?  
 
Leeswijzer 
In hoofdstuk 1 schetsen wij het algemene inhoudelijke beleidskader waaraan de Nieuwkoopse 
organisaties een bijdrage kunnen leveren. In hoofdstuk 2 tot en met 4 wordt deze inhoud nader 
toegelicht. In hoofdstuk 5 volgt een opsomming van de drie subsidievormen die de gemeente 
inzet en hoofdstuk 6 geeft een korte schets van het financiële kader.  
 
Hoofdstuk 1 – Kader 
De gemeente Nieuwkoop wil het sociaal domein zo inrichten dat er zoveel mogelijk kansen zijn 
voor mensen om gedurende de hele levensloop mee te doen naar eigen vermogen, interesse 
en talent. Wij zien graag dat er voor iedere inwoner van onze gemeente een passend aanbod is 
van activiteiten die plezier geven, zinvol zijn, die de mogelijkheid bieden om vaardigheden te 
ontwikkelen en die leiden tot sociaal contact met dorpsgenoten. We streven naar een inclusieve 
samenleving waarin er binnen het totale aanbod van verenigingen en maatschappelijke 
organisaties plaats is voor iedereen. Niet alleen voor de gezonde zelfredzame burgers, die 
overal op afstappen, maar ook voor diegenen die iets meer aanmoediging of ondersteuning 
nodig hebben om mee te kunnen doen. We willen naar een manier van subsidie verstrekken die 
hierbij aansluit.  
 
Het toetsen van de huidige subsidiepraktijk aan de doelen waar de gemeente op dit moment 
voor staat en de recente maatschappelijke ontwikkelingen met betrekking tot de rol van de 
lokale overheid is wenselijk. Bij deze heroriëntatie gebruikt de gemeente Nieuwkoop het 
gedachtegoed van positieve gezondheid om met zowel inwoners als professionele 
zorgverleners als verenigingen, stichtingen en organisaties te praten over hun maatschappelijke 
bijdrage. Positieve gezondheid is een term die gebruikt wordt om aan te geven dat gezondheid 
breder is dan enkel de afwezigheid van ziekte. Naast de dimensie van (I) lichamelijke 
gesteldheid spelen ook de dimensies (II) mentaal welbevinden, (III) zingeving, (IV) kwaliteit van 
leven, (V) sociaal maatschappelijk participeren en (VI) dagelijks functioneren een belangrijke rol 
in de ervaren gezondheid. Deze ervaren gezondheid bepaalt in sterke mate of mensen in staat 
zijn om regie te voeren en te houden in hun leven, met alle uitdagingen die daarbij horen. 
De focus op positieve gezondheid en handelend vermogen betekent dat we van vrijwilligers- en 
professionele organisaties vragen om na te denken over hun rol in de samenleving ten aanzien 
van de maatschappelijke opgave en te definiëren wat hun bijdrage is aan het scheppen van 
kansen voor participatie en ontwikkeling. Want juist die bijdrage aan kansen op gezondheid en 
geluk rechtvaardigt de investering van publiek geld. We besteden nadrukkelijk aandacht aan 
zowel behoud als innovatie van activiteiten en diensten. De voorkeur gaat uit naar activiteiten 
en diensten die een goede onderbouwing hebben voor het realiseren van langdurige effecten. 
Daarnaast vragen we, met name bij innovatie om: 

• vrije toegankelijkheid; 
• samenwerking met meerdere partijen; 
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Concreet verwachten wij dat de Nieuwkoopse organisaties aan de hieronder opgenomen 
domeinen een bijdrage leveren: 

• sport en bewegen; 
• kunst, cultuur en toerisme; 
• talentontwikkeling en educatie; 
• de helpende hand; 
• sterke verenigingen door vrijwilligersondersteuning.  

 
Hoofdstuk 2 – Activiteiten algemeen 
In dit hoofdstuk wordt per domein aangegeven welke type activiteiten en voorzieningen wij 
subsidiëren. Dit is een nadere beschrijving van de manier waarop activiteiten binnen het 
betreffende domein bijdragen aan de positieve gezondheid.  
 

I. Sport en bewegen 
De gemeente hecht grote waarde aan de deelname van alle inwoners van alle leeftijden 
aan sport- en bewegingsactiviteiten. We subsidiëren activiteiten die: 
• gericht zijn op het stimuleren om te gaan bewegen;  
• gericht zijn op het in stand houden van een gevarieerd laagdrempelig aanbod van 

sportactiviteiten in de gemeente Nieuwkoop. 
 

II. Kunst, cultuur en toerisme 
Door ondersteuning vanuit de overheid blijft het cultuuraanbod toegankelijk en betaalbaar 
en wordt de kwaliteit gewaarborgd. De waarde van dat aanbod wordt voor veel groepen 
bereikbaar. We subsidiëren activiteiten die: 
• gericht zijn op sociale cohesie in de kernen, bijvoorbeeld de dorps- en volksfeesten; 
• gericht zijn op het in stand houden van een gevarieerd laagdrempelig aanbod van 

kunst- en cultuuractiviteiten op het gebied van zang, dans, muziek, theater, 
toneelamateurkunst en cultuurhistorie in de gemeente Nieuwkoop;  

• gericht zijn op kennismaking van kinderen en jongeren met uitvoerende en beeldende 
kunst en cultuurhistorie. 

 
III. Talentontwikkeling en educatie 

De gemeente ziet zowel formele als informele educatie (buiten school) als belangrijk middel 
om gewenste effecten in de samenleving te creëren. Het uitgangspunt daarbij is dat we 
geen subsidie verstrekken voor taken, waarvoor instellingen al door het rijk bekostigd 
worden. We subsidiëren activiteiten die: 
• gericht zijn op persoonlijke ontwikkeling en verwerving van kennis of vaardigheden; 
• gericht zijn op verbreding en verdieping van het schoolse aanbod. 
 

IV. Helpende hand 
Het sociale netwerk en het verenigingsleven in de gemeente Nieuwkoop zijn sterk, en 
inwoners bieden elkaar makkelijk een helpende hand. De gemeente wil dit graag behouden.  
We subsidiëren activiteiten die: 
• gericht zijn op opvoedingsondersteuning voor ouders van kinderen in de leeftijd van 0- 

23 jaar;  
• gericht zijn op het aanleren van een gezonde leefstijl en het aanleren van sociale 

vaardigheden; 
• gericht zijn op de zelfredzaamheid van ouderen; 
• gericht zijn op de mobiliteit van mensen met een beperking; 
• gericht zijn op lotgenotencontact; 
• gericht zijn op het naar vermogen onderlinge hulp verlenen aan  medemensen .  

 
V. Sterke verenigingen door vrijwilligersondersteuning  
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Verenigingen en organisaties draaien om vrijwilligers. Zonder hen vinden geen activiteiten 
plaats waar anderen gebruik van kunnen maken. Ze zijn de kurk waar het Nieuwkoopse 
verenigingsleven op drijft. We subsidiëren activiteiten die: 
• gericht zijn op deskundigheidsbevordering. 

 
Ondersteuning van de vrijwilligers kan ook op andere manieren dan via het verstrekken van 
subsidie plaatsvinden. Dit werkt de gemeente uit via het verenigingenloket. Het gaat dan 
om: 
• bieden van ondersteuning bij netwerkontwikkeling door het gemeentelijk netwerk ter 

beschikking te stellen; 
• bieden van advies; 
• bieden van ondersteuning gericht op werving, waardering en behoud van vrijwilligers;  
• bieden van ondersteuning gericht op financieel beheer en aanboren van andere 

financiële bronnen (sponsoring, fondsenwerving, etc.); 
• bieden van ondersteuning gericht op communicatie; 
• bieden van ondersteuning gericht op promotie en ledenwerving. 

 
Hoofdstuk 3 – Wettelijke taken 
De gemeente heeft met de Wet maatschappelijke ontwikkeling (Wmo) 2015 een wettelijke 
opdracht om maatschappelijke ondersteuning te bieden aan haar inwoners en zorg te dragen 
voor de kwaliteit en continuïteit van de voorzieningen. Met de komst van de Jeugdwet heeft de 
gemeente de opdracht om beleid te voeren ten aanzien van preventie, jeugdhulp, de uitvoering 
van de kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. Om deze nieuwe opdrachten 
goed uit te kunnen voeren, zet de gemeente verschillende middelen in. Maatwerkvoorzieningen 
en specialistische ondersteuning worden middels aanbestedingen gefinancierd. Voor de 
algemene voorzieningen, die zonder voorafgaande indicatiestelling toegankelijk zijn, zet de 
gemeente subsidies in. Wij vinden het belangrijk dat de organisaties voor de uitvoering van hun 
diensten het netwerk gebruiken en de samenwerking zoeken met anderen indien dit de kwaliteit 
of efficiëntie van de diensten vergroot.  
 
Subsidie wordt dus ingezet ten behoeve van activiteiten en voorzieningen die preventief en 
curatief van aard zijn en zich richten op kwetsbare groepen. Dit zijn taken die de gemeente 
wettelijk verplicht is om in te vullen. In de gemeente Nieuwkoop gaat dit, in willekeurige 
volgorde, om: 

• anti-discriminatievoorziening; 
• cliëntondersteuning; 
• jeugdcriminaliteitspreventie; 
• jeugd- en jongerenwerk; 
• preventieve jeugdzorg; 
• lichte ondersteuning; 
• mantelzorgondersteuning; 
• vluchtelingenwerk; 
• voor- en vroegschoolse educatie (VVE); 
• dierenopvang. 

 
Hoofdstuk 4 - Innovatie 
De gemeente Nieuwkoop biedt graag ruimte voor vernieuwing. We willen verenigingen, 
stichtingen en organisaties uitdagen en prikkelen om met nieuwe activiteiten te komen die 
bijdragen aan de kansen die inwoners krijgen om gedurende de hele levensloop mee te doen 
naar vermogen en talent. Met subsidie stimuleren we projecten die een vernieuwing of 
verbetering in het aanbod willen realiseren. Projecten kunnen onder meer gericht zijn op: 

• het ontwikkelen van openbaar toegankelijke activiteiten voor nieuwe doelgroepen; 
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• het ontwikkelen van nieuwe vormen van dienstverlening en hulp door samenwerking 
tussen meerdere organisaties; 

• het opzetten van nieuwe evenementen door samenwerking tussen meerdere 
organisaties.  

Uitgangspunt is dat de innovatieve activiteit of voorziening vernieuwend is voor de gemeente en 
niet alleen voor de organisatie.  
 
Hoofdstuk 5 – Subsidievormen 
De  gemeente maakt onderscheid tussen drie categorieën subsidie die inhoudelijk aansluiten bij 
de hoofdstukken 2 tot en met 4: 
 

A. Activiteitensubsidie 
De activiteitensubsidie is bedoeld voor ‘extra’ activiteiten en voorzieningen die het leven in 
Nieuwkoop prettig en aangenaam maken. Met de activiteitensubsidie ondersteunen wij 
zowel vrijwilligers als professionals.  

 
B. Budgetsubsidie 
De budgetsubsidie is bedoeld voor het vangnet aan algemeen toegankelijke diensten 
waarmee de gemeente invulling geeft aan de wettelijke taak om ondersteuning en hulp te 
bieden als mensen het niet meer zelf kunnen oplossen. Met de budgetsubsidie 
ondersteunen wij primair professionele organisaties. 

 
C. Innovatiesubsidie 
De innovatiesubsidie is bedoeld voor vernieuwing en verbetering van het aanbod aan 
activiteiten en diensten. Met de innovatiesubsidie ondersteunen wij zowel vrijwilligers als 
professionals. 

 
Hoofdstuk 6 - Financieel kader 
 
Met het nieuwe subsidiebeleid vinden wijzigingen plaats. De waarderingssubsidie vervalt. Dit 
budget voegen we toe aan de activiteitensubsidie. De innovatiesubsidie wordt toegevoegd. 
Organisaties die voorheen alleen een waarderingssubsidie hebben aangevraagd, kunnen een 
aanvraag voor een activiteitensubsidie indienen. Natuurlijk bepaalt het voldoen aan de criteria in 
alle gevallen of een vereniging of organisatie voor subsidie in aanmerking komt.  
 
 
 
 
 


