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Kennisnemen van 
Vanuit onze de Maatschappelijke Agenda 2019-2022 (verder: MAG) werken we sinds 2019 samen met onze 
maatschappelijke partners aan het versterken van het voorliggend veld door het maken van nieuwe subsidieafspraken. 
Deze gaan in op 1 januari 2022. De vraag van inwoners naar algemene voorzieningen is gegroeid.  
 
In de bijlage vindt u een overzicht van de subsidiepartners voor 2022 en 2023, met de reden waarom het aanbod van de 
organisaties past bij de doelen uit de MAG. Ook vindt u de hoogte van de subsidie per partner voor 2022 en 2023 met 
een toelichting. 
 
   
 
Inleiding 
In Woerden hebben we sterke vrijwilligersorganisaties. Hun aanbod vormt het grootste deel van onze ‘algemene 
voorzieningen’ waarmee inwoners gebruik kunnen maken van vrije en laagdrempelige ondersteuning, hulp en 
ontmoetingen. Met de vaststelling van de MAG zijn kaders vastgesteld voor een nieuw op te stellen subsidiebeleid voor 
de algemene voorzieningen in het Sociaal Domein (prioriteit ‘Versterking Voorveld’). In de MAG is afgesproken dat we de 
subsidies voor de algemene voorzieningen herijken. We maken op basis van de MAG nieuwe inhoudelijke en financiële 
afspraken met subsidiepartners. Het doel hiervan is om de gemeentelijke middelen doelmatig in te zetten en daarmee 
passende ondersteuning dichtbij de leefomgeving van de inwoners te bieden.  
 
Vanaf subsidiejaar 2021 werken we met de nieuwe subsidieregeling Algemene Voorzieningen Sociaal Domein (hierna te 
noemen subsidieregeling AVSD). U bent hierover in de raadsinformatiebrief (20R.00739) op 7 juli 2020 geïnformeerd. Als 
gevolg van corona is ervoor gekozen om voor subsidiejaar 2021 nog geen nieuwe financiële afspraken te maken en de 
subsidie voor één jaar te verstrekken, als een extra overgangsjaar. Vanaf subsidiejaar 2022 en 2023 beginnen we met 
het in principe afgeven van subsidie voor twee jaren. Op het totale budget voor de algemene voorzieningen Sociaal 
Domein gemeente Woerden wordt niet bezuinigd. Integendeel, we zetten budget uit de extra middelen Jeugd van het Rijk 
juist in om de sociale basis structureel te versterken en een impuls te kunnen geven. Het is wel zo dat door de herijking 
van de subsidies, partijen meer of minder subsidie krijgen dan in voorgaande jaren.  
 
In deze raadsinformatiebrief informeren we u over de duurzame partnerschappen die we aangaan en de bijbehorende 
verdeling van de subsidies voor de subsidiejaren 2022 en 2023. 
 
   
 



Kernboodschap 
Hieronder staan we stil bij belangrijke stappen in het proces tot de subsidieverdeling: de participatie van de 
maatschappelijke partners, het subsidiebeoordelingsproces en de trends en ontwikkelingen.  
 
Participatieproces  
Vanaf 2019 zijn de subsidiepartners en de participatieraad betrokken geweest bij het herijken van deze subsidies. De 
samenwerking met de subsidiepartners en de participatieraad heeft geleid tot het volgende:  
   

1. We hebben als gemeente vaker en meer doelgerichte voortgangsgesprekken met een groot deel van de 
subsidiepartners sinds begin dit jaar.  

2. Deskundigheidsbevordering van de accounthouders van de gemeente betreffende de samenwerking met de 
subsidiepartners zoals in de MAG is beschreven. Denk aan: het sturen op resultaat, het gaan voor langdurige 
relaties en het stimuleren van verbinding. 

3. De subsidieregeling AVSD is samen met de maatschappelijke partners tot stand gekomen. Hierdoor wordt er 
meer gericht op de maatschappelijke opgaven en de onderlinge samenwerking. 

4. Per jaar kunnen we op basis van de maatschappelijke opgaven uit de MAG actuele inhoudelijke accenten voor 
het komende subsidiejaar meegeven. Voor het subsidiejaar 2022 en 2023 zijn er accenten meegegeven op basis 
van recente maatschappelijke ontwikkelingen. Dit als bijlage bij de subsidieregeling AVSD.  

5. De gemeente heeft ingezet op de onderlinge samenwerking en netwerkvorming tussen de maatschappelijke 
organisaties. De samenwerking tussen maatschappelijke organisaties onderling en met het Sociaal Team en het 
team Jeugd en Gezin heeft daarbij een grotere nadruk gekregen. De subsidiepartners werken daarbij op thema’s 
samen. De samenwerking in het veld, met wanneer nodig relevante werkafspraken, werken we samen met de 
maatschappelijke partners, gesubsidieerde en de niet-gesubsidieerde partijen, in 2022 verder uit.  

 
Subsidiebeoordelingsproces  
De subsidieaanvragen zijn stap voor stap als volgt beoordeeld:  

1. De subsidieaanvraag is door minimaal twee accounthouders getoetst aan de Algemene Subsidieverordening, 
de MAG en de subsidieregeling AVSD. 

2. De aanvragen zijn binnen de vakteams (Wmo, Jeugd, Werk & Inkomen) afgewogen op basis van het volgende 
uitgangspunt: voor het bepalen van de doelmatigheid kijkt de gemeente naar een gunstige verhouding tussen 
(1) het maatschappelijk effect, (2) het subsidiebedrag en (3) het bereik ervan (aantal unieke Woerdense 
inwoners dat er gebruik maakt).  

3. Alle aanvragen (Wmo, Jeugd, Werk & Inkomen) zijn over de vakteams heen integraal afgewogen aan de hand 
van het hierboven genoemde uitgangspunt.  

4. Tenslotte heeft het college in zijn vergadering van 9 november 2021 de verdeling van de subsidies vastgesteld. 

 
Trends en ontwikkelingen  
De afgelopen jaren zien we als algemene ontwikkeling dat de druk op zorg en de zorgbudgetten toeneemt. Dit komt door 
demografische ontwikkelingen zoals vergrijzing en de zorgvraag van inwoners om langer in hun eigen woonomgeving 
ondersteund te worden. Ook zien we dat zorgvragen vaak in complexiteit toenemen. Daarnaast zien we dat zorg eerder 
en dichterbij de inwoners wordt ingezet. Dit maakt dat ondersteuning laagdrempeliger en beter bereikbaar wordt. Ook om 
escalatie van zorg te voorkomen. Hiervoor doen we een beroep op maatschappelijke organisaties (0de en 1ste lijns).  
 
Dit heeft op de algemene voorzieningen binnen het sociale domein als gevolg:  
   

1. Toename van de druk op vrijwilligers 

Er wordt een groter beroep op vrijwilligers gedaan. Er is een hoger aantal vragen en de vraag om zwaardere 
ondersteuning en complexere vragen neemt toe. Daarnaast hebben meer organisaties moeite met het vinden van de 
juiste vrijwilligers. Dit is overigens in Woerden relatief: het aandeel inwoners dat vrijwilligerswerk verricht, ligt boven het 
landelijk gemiddelde.  
   

2. Groei van de algemene voorzieningen Jeugd, Wmo en Werk & Inkomen 

We zien de laatste jaren groei van algemene voorzieningen in het gebruik door volwassen en jeugd en hun ouders. Dit is 
zichtbaar in het aantal hulpvragen en de hogere subsidieaanvragen van de maatschappelijke organisaties in de afgelopen 
jaren alsook voor subsidiejaar 2022.  
 
Deze ontwikkelingen bevestigen het reeds ingezette beleid van de beweging van 2e naar 1e en 0e – lijnszorg. We zien 



namelijk bij Jeugd en Wmo de vraag naar maatwerkvoorzieningen toenemen. Vanuit de MAG zetten we daarom juist in 
op het versterken van de sociale basis (de algemene voorzieningen). Door laagdrempelige en preventieve zorg wordt 
escalatie van de zorgvraag voorkomen en een vraag om duurdere zorg uitgesteld of vermeden.  
 
De diversiteit aan inzet van de Woerdense maatschappelijk partners maakt deze verschuiving mogelijk. Aan de inwoners 
worden maatjes, activiteiten, ondersteuning in de opbouw van hun sociale netwerken en praktische hulp geboden. De 
organisaties werken zoveel mogelijk samen in netwerken, wijkgericht en met de inwoner op de eerste plaats. 
 
   
 
Financiën 
In het project Versterking Voorveld is geen bezuiniging beoogd op de subsidiebudgetten en werd in eerste instantie ook 
geen extra budget toegevoegd. De hierboven genoemde ontwikkelingen en trends vragen echter wel om een impuls in de 
algemene voorzieningen. Met de inzet van de extra jeugdmiddelen vanuit het Rijk is deze impuls mogelijk. De extra 
jeugdmiddelen zijn mede gericht op het versterken van het normale leven en de veerkracht van jeugdigen en hun 
omgeving. Dit biedt een kans om nu de beweging die we inzetten te versterken. Het betreft een structurele toevoeging 
aan het budget voor algemene voorzieningen jeugd van €400.000. Uw raad is op 4 november 2021 tijdens de 
programmabegroting 2022 hiermee akkoord gegaan.  
 
De verdeling zoals bijgevoegd in de bijlage is gemaakt op basis van het beschikbare budget binnen de subsidies 
algemene voorzieningen sociaal domein, waaronder de Klijnsmagelden voor subsidiepartijen die een bijdrage leveren aan 
het bestrijden van armoede onder kinderen en met de inzet van de extra jeugdmiddelen uit de hervormingsagenda Jeugd.  
 
Voor meer informatie over de genomen besluiten door de raad wordt verwezen naar de Raadsinformatiebrief - Uitstel 
beoordeling subsidies algemene voorzieningen Sociaal Domein D/21/035697. 
 
   
 
Vervolg 

1. Het is mogelijk een mondelinge toelichting te geven op deze Raadsinformatiebrief tijdens een 
themabijeenkomst. Dit kan op aanvraag van de Raad.  

2. De maatschappelijke organisaties werden in week 45 op de hoogte gesteld door hun accounthouder betreffende 
de subsidierelatie voor 2022 en, in de meeste gevallen, 2023. Een beschikking volgt kort daarop.  

 
 
   
 
Bijlagen 
Bijlage 1. Overzicht subsidiepartners gemeente Woerden 2022 Algemene Voorzieningen Sociaal Domein. D/21/040720.  
Bijlage 2. Subsidieregeling Algemene voorzieningen Sociaal Domein. D/21/038030.  
Bijlage 3. Bijlagen subsidieregeling AVSD Woerden. Subsidiejaar 2022 en 2023. D/21/038031. 
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Bijlage 1. Overzicht subsidiepartners gemeente Woerden 2022 Algemene Voorzieningen Sociaal Domein. Inclusief toegekende subsidie voor 2022.  

 
Nr Organisatie Beschrijving organisatie Subsidie 

2021 
Aangevraagd 
subsidie 2022 

Bereik 
(unieke 

gebruikers) 

subsidie
partner 

2022 

toelichting: Waarom wordt deze partij wel of geen partner van de gemeente? 
(Inhoudelijke reden: hoe dragen ze bij aan de maatschappelijke agenda (MAG) en 
eventueel andere redenen) 

toegekende 
subsidie 

gelijk aan 
aangevraagd 

Totaal toe 
te kennen 

bedrag 
voor 2022 

€ meer of 
minder dan 

subsidie 
2021 

ontvangen 
subsidie per 

unieke 
gebruiker 

1.  Activiteiten en 
Sportvereniging Bredius 
(ASVB) (vrmlg Sportclub 
Bredius) 

ASVB is een sportvereniging voor mensen met en zonder beperking en richt zich op 
het betaalbaar aanbieden van sportactiviteiten voor deze doelgroep. Ze bieden 
onder andere rolstoelbasketbal en handboogschieten.  

€ 6.600  € 6.600  180 Ja Door deze subsidie zijn bepaalde vormen van sport toegankelijk voor mensen met 
een beperking. De betrokken vrijwilligers zijn actief, maar niet specifiek in hun 
eigen wijk of dorp. 

ja € 6.600  € 0  € 37  

2.  Alzheimer Nederland - 
Westelijk Utrecht (t.b.v. het 
Alzheimer Café in Woerden) 

Alzheimer Nederland - Westelijk Utrecht organiseert 9 keer per jaar een Alzheimer 
Café in Woerden voor mensen met dementie, hun naasten, hulpverleners en 
belangstellenden. Dit zijn laagdrempelige bijeenkomsten met een informele en 
gemoedelijke sfeer. Bezoekers worden voorgelicht over verschillende onderwerpen 
betreffende dementie en kunnen hun vragen en ervaringen met elkaar kunnen 
delen.  

€ 2.083  € 3.100  150 ja Het Alzheimer café is gericht op alle vormen van dementie en voorziet in de 
behoefte van inwoners, laat hen elkaar ontmoeten, is mantelzorg ondersteunend 
en draagt bij aan voorkomen van overbelasting en eenzaamheid. Ook draagt ze bij 
aan een dementievriendelijk Woerden. De betrokken vrijwilligers zijn actief, maar 
niet specifiek in hun eigen wijk of dorp. 

ja € 3.100  € 1.017  € 21  

3.  Artikel 1. Art.1 Midden Nederland (Art.1 MN) is het expertisecentrum voor gelijke 
behandeling en tegen discriminatie voor inwoners van alle gemeenten van de 
provincie Utrecht. Dit voor informatie en advies. Daarnaast geven ze gastlessen, 
trainingen en workshops, organiseren ze themabijeenkomsten en geven ze 
beleidsadvies.  

€ 19.521  € 19.833  52.197 Ja Het is een wettelijke taak voor iedere gemeente in Nederland om inwoners te 
ondersteunen wanneer zij zich gediscrimineerd of ongelijk behandeld voelen. 
Artikel 1 is een anti-discriminatie organisatie. Zij worden gefinancierd vanuit het 
subsidiebudget voor algemene voorzieningen, maar hebben gen subsidierelatie 
met de gemeente.  

ja € 19.833  € 312  € 0  

4.  Autisme Info Centrum 
Woerden (AIC) 

Autisme Info Centrum Woerden organiseert thema- en informatiebijeenkomsten 
voor iedereen die met autisme te maken heeft. Daarnaast organiseren ze 
communicatietrainingen voor volwassenen met autisme en ontmoetingsgroepen 
voor mensen met autisme en ouders van kinderen met autisme. 

€ 5.440  € 6.470  150 ja De stichting heeft een specifieke én unieke doelgroep. Mensen met een stoornis in 
het autismespectrum ervaren communicatiebeperkingen. Door hier aandacht aan 
te geven kan deze doelgroep zich minder eenzaam voelen. Door ze daarnaast 
ondersteuning te bieden worden ze geactiveerd en zelfredzaam. Jongeren met 
autisme krijgen ook de ruimte om zich gehoord te voelen, door middel van 
ontmoetingsgroepen. Alle betrokkenen zijn vrijwilliger. 

ja € 6.470  € 1.030  € 43  

5.  Betrokken Ondernemers 
Woerden (vrmlg Samen voor 
Woerden).  

Betrokken Ondernemers Woerden stimuleert maatschappelijk betrokken 
ondernemen door bedrijven en maatschappelijke organisaties aan elkaar te 
verbinden. Iedereen die werkzaam is in Woerden kan via hen dag van zijn of haar 
werktijd aan de Woerdense samenleving geven.  

€ 36.500  € 36.500  250 Ja Betrokken Ondernemers Woerden (vrmlg Samen voor Woerden) betrekt 
ondernemers bij het maatschappelijk betrokken worden in gemeente Woerden. Ze 
dagen medewerkers van bedrijven uit tot het doen van vrijwilligerswerk. Daarnaast 
ondersteunen ze de maatschappelijke organisaties met vrijwilligers en 
ontmoetingsactiviteiten.  

lager € 32.000  -€ 4.500  € 128  

6.  Buurtgezinnen nl Gezinnen die overbelast zijn (vraaggezinnen) worden door Buurtgezinnen 
gekoppeld aan gezinnen in de buurt die ondersteuning willen geven 
(steungezinnen). Steunouders zijn ervaren ouders met een groot hart die graag wat 
willen doen voor een ander gezin. Gezinnen kunnen zich melden om een gezin met 
een hulpvraag te ondersteunen. 

€ 50.310  € 61.920  44 ja Stichting Buurtgezinnen voorkomt of vermindert instroom in dure vormen van 
jeugdhulp. Het is een duurzame manier om kwetsbare gezinnen een sterker en 
breder sociaal netwerk te geven. De betrokken vrijwilligers zijn actief in hun eigen 
wijk of dorp. 

ja € 61.920  € 11.610  € 1.407  

7.  Buurtwerk.nl 
(buurtverbinders) 

Stichting Buurtwerk biedt ondersteuning aan de buurtverbinders in de verschillende 
wijken in Woerden. De buurtverbinders zijn sociaal professionals die de weg in de 
wijk, het dorp en de gemeente goed kennen en ondersteunen inwoners die 
initiatieven willen organiseren voor de wijk of buurt.  

€ 0  € 253.000  778 ja De Buurtverbinders ondersteunen inwoners die meebouwen aan de sociale 
cohesie in de wijk. Daardoor worden sociale netwerken sterker en wordt er aan 
zelfredzaamheid gewerkt van deze inwoners en de andere inwoners in de wijk. 
Tevens ondersteunen zij de ‘huizen van…’. De Buurtverbinders verbinden 
organisaties onderling in de wijk en stads breed. Ze werken samen met Hart voor 
Woerden. Daarbij richten de buurtverbinders zich op informeel georganiseerde 
inwoners en Hart voor Woerden op formeel georganiseerde inwoners 
(vrijwilligersorganisaties). De betrokken vrijwilligers zijn primair actief in hun eigen 
wijk of dorp. 

ja € 253.000  nvt € 325  

8.  Fietsmaatjes Woerden Fietstmaatjes Woerden laat kwetsbare mensen die niet meer zelfstandig kunnen of 
willen fietsen, samen fietsen met een vrijwilliger op een duo fiets met elektrische 
ondersteuning. Ze zorgen voor een goede match tussen een vrijwilliger en 
deelnemer.  

€ 0  € 1.500  30 ja Fietsmaatjes is een stimulans voor sociale contacten. Het biedt de mogelijkheid om 
gezamenlijk te fietsen. Ouderen, eenzamen en mensen met een beperking krijgen 
meer beweging. Deze doelgroep wordt gekoppeld aan vrijwilligers die met de 
doelgroep een fietstocht willen maken.  

ja € 1.500  € 1.500  € 50  

9.  Gilde/ coach 4 you Coach4You wordt uitgevoerd door Stichting Gilde en biedt ondersteuning aan 
leerlingen die de overstap naar het voortgezet onderwijs maken en hier wat hulp bij 
kunnen gebruiken. Het gaat hierbij niet om huiswerkbegeleiding, maar meer over 
het op orde krijgen van randzaken zoals plannen, werkplek en zelfvertrouwen.  

€ 0  € 2.100  13 Ja Coach4You biedt ondersteuning aan leerlingen die de overstap van de basisschool 
naar het voortgezet onderwijs maken en hier wel wat hulp bij kunnen gebruiken. 
Leerlingen worden door een coach begeleid. Deze helpt bij het op orde krijgen van 
randzaken om wegwijs te raken in het voortgezet onderwijs (plannen, zoeken naar 
een goede methode om te leren, orde, regelmaat, werkplek, zelfvertrouwen etc.). 
Het gaat hierbij niet om huiswerkbegeleiding of bijles. Het doel van de inzet is om 
achterstanden op school of schooluitval te voorkomen of te reduceren. Inzet 
voorkomt of vermindert instroom in dure vormen van jeugdhulp. De ondersteuning 
wordt uitgevoerd door vrijwilligers. Het is een duurzame manier om kwetsbare 
kinderen een sterker en breder sociaal netwerk te geven, waardoor hun 
zelfredzaamheid wordt vergroot. De betrokken vrijwilligers zijn actief, maar niet 
specifiek in hun eigen wijk of dorp. 

lager € 1.550  € 1.550  € 119  

10.  Handjehelpen regio Utrecht Handjehelpen maakt koppelingen tussen enerzijds kinderen en volwassenen met 
een chronische ziekte, beperking of gedrag dat om extra zorg en aandacht vraagt en 
anderzijds maatschappelijk betrokken vrijwilligers. Ze begeleiden en ondersteunen 
de vrijwilligers daarbij waar nodig.  

€ 91.440  € 153.326  162 ja Handjehelpen ondersteunt met maatjes kwetsbare gezinnen en volwassenen. Zij 
werken zowel met vrijwilligers als stagiaires. Hierdoor neemt de ondersteuning 
door eerste lijn af (professionals) en ook de inzet van maatwerk. De stagiaires 
komen voornamelijk van de hogescholen uit de buurt van Woerden. Ze richten zich 
op inwoners met een beperking.  

lager € 125.000  € 33.560  € 772  

11.  Hart voor Woerden  Hart voor Woerden verbindt, ondersteunt en vertegenwoordigt de 
maatschappelijke organisaties in Woerden. Ze promoten vrijwilligerswerk en 

€ 
431.459  

€ 466.588  3690 ja Hart voor Woerden zet zich in op het verbinden van maatschappelijke organisaties 
en het vertegenwoordigen en ondersteunen hiervan. Dat doen ze vanuit het 

ja € 466.588  € 35.129  € 126  
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werven vrijwilligers voor de andere organisaties. Via hun online platform worden 
vraag en aanbod aan elkaar gekoppeld. Ze verbinden, versterken, 
vertegenwoordigen en vernieuwen.  

perspectief van inwoners en met het afschalen van zorg goed op het vizier. Ze 
promoten vrijwilligerswerk en werven vrijwilligers voor de andere organisaties. De 
vrijwilligersacademie, inclusief aanbod van andere organisaties, draagt bij aan de 
deskundigheidsbevordering van de vrijwilligers. Als laatste hebben ze een 
duidelijke focus op 'de nieuwe vrijwilliger'. Ze hebben zelf een beperkt uitvoerend 
aanbod (activiteiten zijn daar ondergebracht waar het logisch is) waardoor er geen 
gevoel van concurrentie is. Door hun faciliterende rol maken zij het mogelijk dat 
inwoners actief kunnen zijn in hun wijk of dorp. Daardoor dragen ze bij aan de 
afname van eenzaamheid en toename van sociale netwerken bij andere inwoners.  

12.  Inloophuis 'Leven met 
kanker' 

Inloophuis 'Leven met kanker' is een ontmoetingsplek voor mensen met kanker en 
hun naasten. Het Inloophuis is 5 dagen per week geopend en biedt verschillende 
activiteiten, zoals voorlichtingsavonden maar ook schilderen, yoga en wandelen. 
Daarnaast hebben ze ook een specifieke middag voor kinderen met een ouder die 
ernstig ziek is.  

€ 6.368  € 9.250  221 ja De ziekte treft een groot deel van de gemeenschap. 1 op de 3 mensen krijgt 
kanker. De impact op de persoon en diens omgeving is intens en groot. Het 
inloophuis Leven met kanker voorkomt eenzaamheid, helpt bij het activeren en 
ondersteunt om te blijven doorgaan. De Woerdense inwoners met een (ZW) 
uitkering participeren hierdoor in de samenleving. De betrokken vrijwilligers zijn 
actief, maar niet specifiek in hun eigen wijk of dorp. 

ja € 6.600  € 232  € 30  

13.  Inloophuis 't Centrum/Leger 
des Heils 

Inloophuis 't Centrum is een ontmoetingsplek voor iedereen die daar behoefte aan 
heeft. Het inloophuis is zes dagen per week geopend en organiseert verschillende 
activiteiten. Ook worden er vijf avonden in de week maaltijden aangeboden aan 
bezoekers. Bezoekers worden gestimuleerd om onderling verbindingen tot stand te 
brengen en elkaar te helpen.  

€ 76.606  € 93.920  300 ja Inloophuis ‘t Centrum bereikt een kwetsbare doelgroep. Ze geeft hen een thuis met 
aandacht en gezonde maaltijden. Ze dragen bij aan zelfredzaamheid en de 
bestrijding van eenzaamheid. Ook zetten ze deze mensen in sociale netwerken. De 
inwoners worden geactiveerd door ze als vrijwilliger in te zetten. Tevens zijn zij 
ingebed in de Woerdense samenleving. Hierdoor wordt inzet van professionele 
zorg (eerste lijn) of maatwerk voorkomen. Ook zijn er niet-deelnemers die 
vrijwilliger zijn. De betrokken vrijwilligers zijn actief, maar niet altijd in hun eigen 
wijk of dorp 

ja € 93.920  € 17.314  € 313  

14.  Jongerenproject Woerden - 
Podium Bredius (vrmlg 
Babylon) 

Podium Bredius organiseert culturele en ontspannende jongerenactiviteiten al dan 
niet in samenwerking met Woerdense organisaties en individuen die een locatie 
nodig hebben voor het organiseren van activiteiten.  

€ 9.900  € 9.999  250 Ja Podium Bredius zet zich in voor jongeren tussen de 18 en 30, een doelgroep waar 
in Woerden relatief weinig voor geregeld is. Jongeren hebben behoefte aan een 
ontmoetingsplek en krijgen bij Podium Bredius de kans een netwerk op te bouwen 
en zich te ontwikkelen. Activiteiten, voor een groot deel gericht op cultuur, worden 
vóór en dóór jongeren georganiseerd. De activiteiten van Podium Bredius en de 
leer- en ontwikkel mogelijkheden die ze jongeren bieden, dragen bij aan de 
zelfredzaamheid van de doelgroep. Doordat het een ontmoetingsplek is gaat het 
ook eenzaamheid tegen. Podium Bredius heeft een breed netwerk opgebouwd en 
werkt samen met vele andere partijen in Woerden. Podium Bredius gaat 
verkennen of er kansen liggen voor aansluiting in het cultuurveld.  

ja € 9.999  € 99  € 40  

15.  Kwadraad Stichting Kwadraad biedt maatschappelijk werk, sociaal juridische ondersteuning 
(sociaal raadslieden) en hulp bij thuisadministratie voor alle inwoners in de 
gemeente Woerden. Daarnaast hebben ze het Pedagogisch Bureau dat kortdurende 
opvoedingsondersteuning biedt aan ouders. 

€ 
839.000  

€ 931.043  2185 ja Kwadraad is een kwalitatief goede aanbieder van algemeen maatschappelijk werk 
(AMW), sociaal raadslieden (SR), thuisadministratie (TA) en een pedagogisch 
bureau (PB) voor alle leeftijden, met een breed aanbod voor een brede doelgroep. 
Kwadraad is onderdeel van begeleiding dichtbij, waarbij diverse functies (AMW, PB 
en SR) in Woerden Wijzer worden geplaatst in de loop van 2022. Het betreft dus 
een tijdelijke subsidie. Kwadraad draagt bij aan een sterk netwerk van inwoners in 
hun eigen wijk of dorp. Ze dragen bij aan de zelfredzaamheid en het meedoen van 
inwoners: volwassenen en jeugd. Kwadraad voorkomt dus maatwerk of verkort de 
inzet hiervan. Kwadraad richt zich op volwassenen en jeugd. Ze werken daar waar 
mogelijk met vrijwilligers. Specifiek zitten zij zich in op echtscheiding door hun 
programma ‘ouderschap blijft’.  

ja € 931.043  € 92.043  € 426  

16.  Leergeld Groene Hart Gezinnen met minimale financiële middelen kunnen gebruik maken van Stichting 
Leergeld Groene Hart, zodat hun kinderen (4 – 18 jaar) kunnen deelnemen aan 
onderwijs en buitenschoolse activiteiten.  

€ 32.500  € 44.000  325 ja Via Stichting Leergeld worden kinderen uit gezinnen met een laag inkomen in staat 
gesteld om te kunnen participeren in de maatschappij. De betrokken vrijwilligers 
zijn actief, maar niet specifiek in hun eigen wijk of dorp. 

lager € 39.801  € 7.301  € 122  

17.  Maatjes voor Woerden 
(schuldhulpmaatje) 

Schuldhulpmaatje Woerden biedt hulp aan inwoners van de gemeente Woerden 
met schuldproblematiek en het verlangen weer financieel zelfredzaam te worden. 

€ 8.795  € 9.999  50 ja Schuldhulpmaatje Woerden is een nieuwe organisatie die voor het 2e jaar subsidie 
gaat ontvangen. Op het thema "zo min mogelijk inwoners hebben problematische 
schulden" leveren ze een waardevolle bijdrage. De betrokken vrijwilligers zijn 
actief, maar niet specifiek in hun eigen wijk of dorp. 

Ja  € 9.999  € 1.204  € 200  

18.  Ned. Patiënten Vereniging 
(NPV) – vrijwilligers dichtbij 

NPV Woerden – vrijwilligers dichtbij - zet rondom een inwoner met een hulpvraag 
een netwerk van vrijwilligers op dat de inwoner kan helpen. Deze vrijwilligers 
kunnen bestaan uit vrienden, familie, kennissen, buren etc. Daarbij bieden ze ook 
scholing aan de vrijwilligers en coördinatoren.  

€ 6.000  € 6.000  113 ja De NPV – vrijwilligers dichtbij - ondersteunt mensen door een sterk netwerk op te 
zetten rondom de inwoner dat helpt bij taken, klusjes en gezelligheid. NPV doet 
wat inwoners nodig hebben (in eigen wijk en buurt). Deze inzet voorkomt een 
stijging van eenzaamheid onder ouderen en volwassenen. Ze helpen met 
boodschappen en maaltijden waarmee ze een gezond leven bevorderen (gezond 
gewicht). De betrokken vrijwilligers zijn actief in hun eigen wijk of dorp. 

ja € 6.000  € 0  € 53  

19.  Netwerk Mantelzorg 
(penvoerder De 
Mantelmeeuw)  

De Mantelmeeuw vraagt namens het Netwerk Mantelzorg subsidie aan. Het 
Netwerk Mantelzorg heeft als hoofddoel: Woerden Mantelzorgvriendelijke 
gemeente. Hiervoor willen zij een breed scala aan activiteiten organiseren zoals een 
campagne rond bewustwording dat men er niet alleen voor staat, concrete 
informatiepunten creëren en projecten opzetten om de jonge mantelzorgers te 
bereiken.  

€ 1.480  € 8.900  15000 nee De meeste onderdelen van de aanvraag passen goed bij de maatschappelijke 
resultaten van de MAG en bij de VNG-pilot ‘verbeteren van toegang tot 
mantelzorgregelingen’. Van de middelen die de gemeente daarvoor ontvangt gaan 
gemeente en de relevante maatschappelijke partners samen een groot deel van de 
aangevraagde activiteiten, met eenmalig karakter, uitvoeren.  

afgewezen 
aanvraag, 

deels andere 
financiering 

  nvt € 0  

20.  Ontmoeting  Stichting Ontmoeting ondersteunt kwetsbare inwoners met verschillende 
hulpvragen. Ze bieden ontmoetingsnetwerken waarbij ze een vrijwilliger koppelen 
aan een kwetsbare inwoner om bijvoorbeeld regelmatig op bezoek te gaan, te 
oefenen met taal, het opruimen van hun huis of financiële of administratieve 
ondersteuning. 

€ 
148.336  

€ 220.000  460 ja Stichting Ontmoeting richt zich op een groep mensen die kwetsbaar zijn. Zij 
bouwen netwerken om deze kwetsbare mensen heen, zowel de volwassenen als de 
kinderen. Hun volgende stap is hulp van het Sociaal Team. St. Ontmoeting 
voorkomt dus maatwerk of verkort de inzet hiervan. De vrijwilligers en 
hulpverleners binnen deze algemene voorziening werken nauw samen. Door deze 
samenwerking is er een unieke ondersteuning mogelijk met veel duurzame 
netwerken en verankering in de samenleving. De betrokken vrijwilligers zijn actief, 

ja € 220.000  € 71.664  € 478  
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vaak in hun eigen wijk of dorp. Met ontmoeting4kids richten zij zich specifiek op 
netwerken rondom kinderen. Ook organiseren zij verschillende welzijnsactiviteiten 
voor hun gebruikers.  

21.  Present Woerden Present slaat een brug tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die 
daarmee geholpen kunnen worden. Ze bieden de mogelijkheid voor vrijwilligers om 
zich in Woerden in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een 
slechte gezondheid of een sociaal isolement. Dat kan zijn voor 1 dagdeel of voor 
langere tijd. 

€ 12.500  € 12.500  460 ja Stichting Present draagt bij aan de zelfredzaamheid van kwetsbare inwoners door 
vrijwilligers in te zetten in praktische klussen. De betrokken vrijwilligers zijn vaak 
actief in hun eigen wijk of dorp en hebben daar een specifieke aanpak voor.  

ja € 12.500  € 0  € 27  

22.  Pretty Woman Pretty Woman is een organisatie die op het gebied van seksualiteit preventieve 
voorlichting geeft op scholen en individuele hulpverlening biedt aan jongeren.  

€ 12.260  € 15.850  250 ja Pretty Woman heeft een uniek aanbod voor een specifieke doelgroep. Dit is zowel 
preventief als op hulpverleningsvlak. Als partner van de gemeente zorgen zij voor 
voorlichting op scholen over seksualiteit, maar ook voor hulpverlening van 
slachtoffers van ongezonde vormen van seksualiteit (zoals loverboys).  

ja € 15.850  € 3.590  € 63  

23.  Raad van Kerken 
Schoenendoosactie/vakantie
project 

De Raad van Kerken voert sinds twee jaar de Schoenendoosactie en het 
Vakantieproject uit voor gezinnen en alleenstaanden met weinig financiële 
middelen (besteedbaar inkomen van minder dan 110% van het sociaal minimum). In 
het Vakantieproject organiseren ze een week onbezorgde vakantie in Nederland 
voor deze gezinnen. De Schoenendoosactie stelt voor kinderen tussen de 4 en 17 
jaar uit de doelgroep een bedrag van 40 euro beschikbaar om goede 
winterschoenen van te kopen.  

€ 9.000  € 9.900  305 ja Door de inzet van de Raad van Kerken worden kinderen uit gezinnen met een laag 
inkomen in staat gesteld om op vakantie te kunnen en winterschoenen te kopen. 
Hierdoor kunnen deze kinderen deelnemen in de maatschappij.  

ja € 9.900  € 900  € 32  

24.  Raad van Kerken - onderzoek 
eenzaamheid 

De Raad van Kerken kan met deze subsidie verdiepend onderzoek doen onder 
inwoners en professionals naar in hoeverre de behoefte aan zingeving vervuld kan 
worden. Hiermee willen ze bereiken dat duidelijk wordt aan welke activiteiten 
behoefte is en hoe dit georganiseerd kan worden door de plaatselijke kerken om 
daarmee eenzaamheid onder inwoners te voorkomen, verminderen en verzachten.  

€ 0  € 9.000  305 Ja, maar 
niet voor 

dit 
project 

De Raad van Kerken is voor andere projecten wel partner van de gemeente. Het 
doen van een onderzoek draagt niet bij aan de resultaten voor de MAG. De 
betrokkenheid van de kerk bij het thema eenzaamheid is wel zeer relevant.  

afgewezen 
aanvraag 

  nvt  € 0  

25.  Rechtswinkel Woerden e.o De Rechtswinkel Woerden verleent rechtshulp aan de inwoners van Woerden en 
omgeving door het geven van adviezen en/of door te verwijzen naar officiële 
instanties en professionele (rechts)hulpverleners.  

€ 2.298  € 2.400  131 ja De rechtswinkel in Woerden heeft een uniek aanbod dat wordt uitgevoerd door 
vrijwilligers. Ze dragen bij aan de zelfredzaamheid van inwoners en het voorkomen 
van financiële problematiek. De betrokken vrijwilligers zijn actief, maar niet 
specifiek in hun eigen wijk of dorp. 

ja € 2.400  € 102  € 18  

26.  Slachtofferhulp Nederland Slachtofferhulp Nederland biedt ondersteuning aan slachtoffers, zowel emotionele 
ondersteuning als hulp bij een schadevergoeding of strafproces.  

€ 8.384  € 17.259  352 ja Het bieden van slachtofferhulp is een verplichting vanuit het rijk. Dit is een 
specifiek kennisgebied waardoor dit niet door het algemeen maatschappelijk werk 
gedaan kan worden.  

lager € 12.552  € 4.168  € 36  

27.  Sleutelclub De Sleutelclub is een vereniging in Kamerik die sleutelen, knutselen, klussen en nog 
meer biedt aan kinderen (Sleutelclub Junior) en sinds kort ook aan ouderen 
(Sleutelclub Senior). Ze hebben als doel om door sleutelen, knutselen, koken en 
prutsen een sociale context te bieden waarbinnen deelnemers zich kunnen 
ontplooien. Daarnaast brengen ze kinderen, jongeren en ouderen in aanraking met 
techniek en met elkaar. 

€ 15.000  € 15.000  215 ja St. Sleutelclub biedt kinderen en jongeren activiteiten aan met als doel een sociale 
context te bieden waarbinnen zij zich kunnen ontwikkelen. Ze vergroten de sociale 
netwerken van deelnemers. Ze bieden daarnaast ook maatschappelijke stages aan 
voor leerlingen van de Woerdense middelbare scholen en zetten zich in voor 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Iedereen kan meedoen. De 
betrokken vrijwilligers zijn actief in hun eigen wijk of dorp. 

ja € 15.000  € 0  € 70  

28.  Speel-o- theek Woerden De Speel-o-theek Woerden leent speel- en spelmateriaal uit voor kinderen tot 12 
jaar. Hiermee hebben kinderen de mogelijkheid om te kunnen spelen met 
speelgoed en zich te ontwikkelen zonder dat ouders speelgoed hoeven te kopen.  

€ 3.049  € 2.662  98 ja De speel-o-theek is gericht op kinderen en ouders. Daarnaast bieden ze een sociale 
functie in de buurt. Hun aanbod verlicht de armoedesituatie in gezinnen door 
ouders in staat te stellen speelgoed te kunnen lenen in plaats van te moeten 
kopen. De financiële problematiek blijft hierdoor beperkt en speelgoed wordt 
hergebruikt (duurzaam). Het beschikbaar blijven stellen van speelgoed en daarmee 
het mogelijk maken van (buiten) spelen draagt tenslotte ook bij aan de 
ontwikkeling van het kind. De betrokken vrijwilligers zijn actief, maar niet specifiek 
in hun eigen wijk of dorp. 

ja € 2.662  -€ 387  € 27  

29.  Thuishuis Woerden Project 
1. Thuishuis  

Stichting Thuishuis Woerden zet zich in om eenzaamheid onder ouderen te 
voorkomen en te verminderen. Hiervoor organiseren zij verschillende activiteiten 
zoals de Thuisbus, het Thuishuiscafé en hebben zij een kleinschalige woonvorm voor 
alleenstaande ouderen.  

€ 31.090  € 33.000  1182 ja Thuishuis organiseert activiteiten voor ouderen die bijdragen aan hun 
zelfredzaamheid en de opbouw van sociale netwerken. Door deze activiteiten zijn 
bepaalde ouderen in beeld en lijkt de eenzaamheid onder deze inwoners af te 
nemen. Ze werken veel met vrijwilligers, deze zijn niet perse actief in de eigen wijk 
of dorp.  

ja € 33.000  € 1.910  € 28  

30.  Thuishuis Woerden project 
2. ANWB Automaatje 

Stichting Thuishuis project ANWB Automaatje is een vrijwillige vervoerservice voor 
en door bewoners van Woerden en richt zich op mensen die buiten de bestaande 
regelingen vallen. Tegen een kleine onkostenvergoeding rijden vrijwilligers uit de 
buurt deelnemers met hun eigen auto.  

€ 81.628  € 92.500  801 ja Door Thuishuis - Automaatje komen kwetsbare ouderen bij activiteiten die 
bijdragen aan hun zelfredzaamheid en sociaal netwerk. Tijdens de rit is er contact 
tussen de vrijwillige bestuurder en de oudere. Vervoer is een middel om in een 
vroeg stadium signalen qua gezondheid van ouderen op te vangen. De bestuurders 
zijn betrokken vrijwilligers en zijn actief, maar niet specifiek in hun eigen wijk of 
dorp 

lager € 62.500  -€ 19.128  € 91  

31.  Voedselbank Woerden Voedselbank Woerden biedt noodhulp in de vorm van gratis voedsel voor mensen 
in financiële problemen.  

€ 34.850  € 45.000  400 ja De Voedselbank Woerden is een belangrijke partner in het armoedenetwerk en 
levert een waardevolle bijdrage aan het thema "zo min mogelijk inwoners leven in 
armoede". De betrokken vrijwilligers zijn actief, maar niet specifiek in hun eigen 
wijk of dorp.  

ja € 45.000  € 10.150  € 113  
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Toelichting op lager toegekende subsidies 
Nr Organisatie toegekende subsidie gelijk aan 

gevraagde bedrag? 
Reden voor eventuele gedeeltelijke afwijzing (inhoudelijke of financiële reden) 

5 Betrokken Ondernemers Woerden 
(vrmlg Samen voor Woerden). 

lager 1. Een deel van de activiteiten draagt niet voldoende bij aan de doelstellingen van de MAG. Voor deze activiteiten ontvangt Betrokken Ondernemers Woerden geen subsidie, voor de andere activiteiten wel. Concreet 
krijgen ze minder subsidie voor de activiteitkosten van de rollatorloop en kerstwens. 
2. Begin 2021 is aan Betrokken Ondernemers Woerden gevraagd de bijdrage van het bedrijfsleven te vergroten. Met als oogpunt de verhouding ten opzichte van de gemeentelijke subsidie te verlagen. Volgens de 
begroting van 2022 en 2023 neemt de verhouding van gemeente subsidie ten opzichte van het bedrijfsleven en fondsen juist toe.  

9 Gilde/ coach 4 you lager Een deel van de gevraagde subsidie is voor kosten die niet gemaakt hoeven te worden, er is namelijk een alternatief voor handen.  

10 Handjehelpen regio Utrecht lager Voor bestaande en nieuwe koppelingen worden dezelfde kosten berekend. Deze kosten zijn logischerwijs verschillend. Er worden dus niet aanwijsbaar noodzakelijke kosten gedaan. 

16 Leergeld Groene Hart lager Stichting Leergeld gaat in de aanvraag uit van een lineaire stijging van de kosten terwijl de oorzaak van de hoge kosten in het voorgaande jaar (laptops i.v.m. corona-lockdown) niet meer van toepassing is. Het 
subsidiebedrag van de toekenning zal dan ook lager zijn dan de aanvraag. 

19 Netwerk Mantelzorg (penvoerder 
De Mantelmeeuw)  

afgewezen aanvraag De meeste onderdelen van de aanvraag passen goed bij de maatschappelijke resultaten van de MAG en bij de VNG-pilot ‘verbeteren van toegang tot mantelzorgregelingen’. Van de middelen die de gemeente 
daarvoor ontvangt gaan gemeente en de relevante maatschappelijke partners samen een groot deel van de aangevraagde activiteiten, met eenmalig karakter, uitvoeren. Dus voor 2022 wordt hiervoor geen 
subsidiebudget vanuit algemene voorzieningen ingezet.  

24 Raad van Kerken - onderzoek 
eenzaamheid 

afgewezen aanvraag Onderzoek doen draagt niet bij aan directe resultaten van het gemeentelijke beleid.  

26 Slachtofferhulp Nederland lager De gevraagde subsidie is gebaseerd op het aantal inwoners en geeft geen inzicht in de werkelijke kosten per gebruiker. De subsidie van de gemeente voor 2022 en 2023 hebben we gebaseerd op een gemiddelde van 
vergelijkbare omringende gemeenten. De subsidie is lager dan aangevraagd, maar meer dan in de voortgaande jaren.  

30 Thuishuis Woerden project 2. 
ANWB Automaatje 

lager Uitgangspunt bij een vrijwilligersorganisatie is dat vrijwilligers zoveel mogelijk doen. In verhouding is de ureninzet van de betaalde coördinator van ANWB Automaatje Woerden hoog. de Bij vergelijkbare ANWB-
automaatje projecten is de ureninzet van de betaalde coördinator lager. Gemeente Woerden is in overleg betreffende de invulling van dit uitgangspunt met bestuur Stichting Thuishuis.  

 
In principe ontvangt de subsidieaanvrager bij toekenning van een tweejarige subsidie voor het subsidiejaar 2023 het de subsidiebedrag van 2022 inclusief een door de raad vastgestelde indexatie.  
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1. Inleiding 
 

Met de vaststelling door de raad op 9 mei 2019 van de Woerdense Maatschappelijke Agenda 2019-

2022 (hierna: MAG) (zie bijlage 8) zijn kaders vastgesteld voor een nieuw op te stellen subsidiebeleid 

voor het Sociaal Domein. De maatschappelijke agenda is gebaseerd op een analyse van cijfers (trends 

en financiën), te verwachten ontwikkelingen en behoeften door onze inwoners aangegeven. Samen 

met maatschappelijke partners is per thema uitgewerkt wat de opgaven zijn die voortkomen uit de 

analyse en de behoeften van inwoners, wat de effecten en resultaten zijn die gemeente en 

maatschappelijke partners met elkaar voor de inwoners van Woerden willen realiseren en welke 

inspanningen ervoor nodig zijn om dit te bereiken in het sociaal domein.  

 

Subsidie is een effectief middel voor de gemeente om organisaties te ondersteunen die een bijdrage 

leveren aan wat inwoners in Woerden nodig hebben. De gemeente wil het beschikbare subsidiebudget 

gericht, effectief en doelmatig besteden. Daarom is de gemeente vanuit de MAG gestart met het 

herijken van de huidige manier van subsidiëren. Het doel hiervan is om de gemeentelijke middelen 

doelmatig in te zetten en daarmee passende ondersteuning dichtbij de leefomgeving van de inwoners 

te bieden. Subsidiëren is dan niet langer organisatiegericht maar inhoudsgericht: we subsidiëren 

organisaties voor de inhoudelijke bijdragen die zij leveren aan realisatie van onze maatschappelijke 

opgaven.  

 

Op basis van de MAG maakt de gemeente Woerden waar mogelijk meerjarige subsidieafspraken met 

organisaties. De gemeente subsidieert organisaties voor het maatschappelijke effect dat zij bereiken 

met hun inspanningen. Deze maatschappelijke effecten kunnen aantoonbaar worden herleid naar de 

maatschappelijke opgaven uit de Maatschappelijke agenda. 

 

De Algemene Subsidieverordening Woerden1 (ASV), zie bijlage 7, is het juridisch kader op basis 

waarvan de gemeente subsidie verstrekt. Artikel 2 uit de ASV geeft het college de mogelijkheid om 

nadere regels te stellen over te subsidiëren activiteiten, doelgroepen en verdeling van subsidie over 

de verschillende beleidsterreinen. Dit document bevat deze nadere (subsidie)regels waaraan de 

subsidieaanvragen vanaf 1 januari 2021 worden getoetst. Deze nadere regels worden aangehaald als: 

‘Subsidieregeling algemene voorzieningen Sociaal Domein’ en dienen als toetsingskader voor de 

subsidieaanvragen. Dit betreft de sociaal maatschappelijke algemene voorzieningen in het sociaal 

domein.  

 

Leeswijzer  

Dit document bestaat uit drie delen: 

 

A. Inhoudelijke Kaders 

In dit deel zijn de algemene uitgangspunten en inhoudelijke eisen opgenomen waaraan alle 

organisaties die subsidie aanvragen op basis van de ASV en de Subsidieregeling algemene 

voorzieningen Sociaal Domein moeten voldoen. In dit deel is ook per inhoudelijk thema uitgewerkt 

waar subsidie voor kan worden verstrekt.  

 

B. Subsidieproces 

In dit deel is beschreven welke informatie er in de subsidieaanvraag staat. In de bijlagen wordt dit 

verder uitgewerkt.  

 

 

 
1 Dit document werd vastgesteld door de gemeenteraad van Woerden in 2012 
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C. Bijlagen  

De bijlagen bestaan uit twee delen:  

1. Bijlagen beginnend met een letter: dit betreft inhoud en hoort specifiek bij de 

Subsidieregeling algemene voorzieningen Sociaal Domein. 

2. Bijlagen beginnend met een cijfer: dit betreft proces en is een bijlage van de 

werkwijzer subsidieverstrekking gemeente Woerden en Oudewater.  
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Deel A. Inhoudelijke kaders en eisen 

De basis van deel A is verwoord in de Maatschappelijke Agenda. In bijlage A staat de eventuele 

jaarlijkse bijstelling op de inhoudelijke kaders, op basis van de concept programmabegroting voor het 

betreffende subsidiejaar verwoord.  

2. Algemene uitgangspunten 
Deze paragraaf beschrijft 5 algemene uitgangspunten van het subsidiebeleid in het sociaal domein.  

 

Samenwerking tussen gemeente en subsidiepartners is optimaal 

De gemeenteraad heeft de maatschappelijke opgaven vastgesteld in de MAG. Daarmee zijn 

maatschappelijke effecten beoogd, beleidskaders ontwikkeld en worden er subsidies verstrekt aan 

organisaties. Deze organisaties realiseren door hun inzet de gewenste maatschappelijke effecten. Dat 

vraagt een goede samenwerking tussen de gemeente en gesubsidieerde organisaties. Signalen delen, 

beleid en programma’s bijstellen, en een heldere verantwoording. De intensiteit van het contact is 

mede afhankelijk is van de omvang van de subsidie. De accounthouder(s) van de gemeente en de 

subsidiepartners staan in goed contact met elkaar en spannen zich beiden in voor een goede 

samenwerking. 

 

Meerjarige afspraken over resultaten 

De gemeente maakt onderscheid tussen eenmalige, jaarlijkse en meerjarige subsidies.  

Het uitgangspunt is dat de gemeente en subsidiepartners meerjarige subsidieafspraken maken. Dit 

omdat de maatschappelijke effecten die de gemeente wilt behalen veelal gebaseerd zijn op een 

langere periode. De hoogte van de subsidie in de meerjarige subsidieafspraken is onder voorbehoud 

van de gemeentebegroting. De periode van de meerjarige afspraken is afhankelijk van de resterende 

collegeperiode plus minimaal één jaar, zodat de nieuwe meerjarige resultaatsafspraken gemaakt 

kunnen worden op basis van een eventueel door een nieuw college aangepast beleid. Op basis van de 

jaarlijkse monitoring en evaluatie wordt er eventueel bijgestuurd, zodat de inspanningen van de 

organisatie relevant blijven.  

 

Duidelijke rolverdeling tussen subsidieverstrekker en subsidieaanvrager 

Organisaties die in aanmerking willen komen voor een subsidie van de gemeente moeten voldoen aan 

een aantal eisen die de gemeente stelt. De eerste is om bij te dragen aan een of meer 

maatschappelijke opgaven en daarmee de verantwoordelijkheid te nemen om de gewenste 

maatschappelijke effecten te bereiken. De gemeente geeft gesubsidieerde organisaties de 

verantwoordelijkheid en vrijheid om die inspanningen te doen die zij nodig achten om de afgesproken 

resultaten te bereiken en bespreekt periodiek de voortgang en resultaten. De gemeente is ook een 

partner: ze deelt kennis, werkt samen en verbindt partijen om dit mogelijk te maken.  

 

Beoordeling subsidieaanvragen op basis van verwachte doelmatigheid 

De gemeente beoordeelt de subsidieaanvraag mede op doelmatig gebruik van de subsidie. Voor het 

bepalen van de doelmatigheid kijkt de gemeente naar een gunstige verhouding tussen effect, 

subsidiebedrag en het bereik. Cofinanciering, eigen inkomsten, fondsen of aanvullende subsidies 

vanuit de eigen organisatie dragen bij aan een gunstige verhouding.  

 

A Effect De beoogde bijdrage aan het maatschappelijk effect 

B Subsidiebedrag Hoogte van de gevraagde subsidie 

C Bereik Het aantal inwoners (gebruikers of deelnemers) dat aan het aanbod 

deelneemt 



Subsidieregeling algemene voorzieningen Sociaal Domein Gemeente Woerden.  Pagina 6 van 24 

 

Ruimte voor vernieuwing 

De samenleving verandert voortdurend. Een passende werkwijze van de organisaties heeft een 

positief gevolg op het maatschappelijk effect van de activiteit. De gemeente kan met bestaande en 

nieuwe subsidierelaties afspraken maken over het in te zetten budget voor een vernieuwende aanpak 

van de activiteiten. Niet de vernieuwing staat centraal, maar het verhogen van het maatschappelijk 

effect. Binnen het bestaande gemeentelijke subsidiebudget of de toegekende subsidie per organisatie 

kan ruimte beschikbaar komen voor projecten die gericht zijn op de uitvoering van activiteiten die 

voldoen aan één of meer van de hierna opgenomen criteria: 

• het project draagt bij aan de realisatie van een of meerder maatschappelijke opgaven. 

• de subsidie draagt bij aan nieuwe dienstverlening/activiteiten en/of samenwerkingsverbanden 

die een aantoonbare bijdrage leveren aan het doel waarvoor de subsidie wordt verleend. 

• het project is gericht op ontwikkelen van vernieuwende typen activiteiten door inzet van 

nieuwe methodieken of werkwijzen. 
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3. Inhoudelijke voorwaarden 
 

In deze paragraaf worden de voorwaarden voor de uitvoering uitgewerkt. Het bevat de leidende 

principes en de maatschappelijke opgaven.  

 

1. Leidende principes 

De leidende principes geven de principes aan van waaruit we als gemeente samen met onze 

subsidiepartners de uitvoering in het voorliggende veld vormgeven. 

 

Aansluiten bij inwoners in hun directe leefomgeving  

Inwoners doen en kunnen zoveel mogelijk zelf en krijgen daarbij ondersteuning wanneer dat nodig is. 

Het sociale netwerk van de inwoner wordt daarbij zoveel mogelijk benut. Inwoners bepalen zelf (eigen 

regie) en maken zelf keuzes. We zetten in op preventie en goed bereikbare, vrij toegankelijke en 

laagdrempelige voorzieningen in scholen, wijken en buurten. We bieden daarbij de juiste hulp en 

ondersteuning op het juiste moment. Oplossingen sluiten aan bij wat inwoners nodig hebben. 

Inwoners worden zoveel mogelijk in hun eigen leefomgeving ondersteund.  

 

Samenwerking WoerdenWijzer 

Er is een goede samenwerking tussen de teams van WoerdenWijzer en de maatschappelijke 

organisaties. Maatschappelijke organisaties bieden de juiste hulp en ondersteuning op het moment 

dat het nodig is en zij verwijzen tijdig door naar het Sociaal Team en/of het team Jeugd en Gezin van 

WoerdenWijzer wanneer specifieke of intensieve hulp of ondersteuning nodig is. Zo wordt voorkomen 

dat lichte ondersteuningsvragen verergeren of escaleren. Andersom geldt dat bij het opstellen van 

een ondersteuningsplan expliciet gekeken wordt naar de rol die informele ondersteuning kan spelen 

bij hulp- en ondersteuningsvragen.  

 

Samenwerking 0e, 1e en 2e lijn2 

Organisaties maken gebruik van elkaars aanbod. Er is sprake van warme overdracht wanneer inzet 

van een andere organisatie beter past. Zo wordt elkaars expertise benut en worden ondersteuning en 

voorzieningen zo efficiënt mogelijk georganiseerd. Organisaties stemmen onderling af en werken 

samen met de (andere) 0e, 1e en 2e lijnorganisaties, zodat voorzieningen en hulp uit diverse lijnen 

aanvullend op elkaar zijn en inwoners gebruik kunnen maken van een integraal aanbod. Er kan 

gebruik worden gemaakt van, of samenwerking worden gezocht met, andere (welzijns)activiteiten, 

het verenigingsleven, buurtverbinders en (de huidige) vrijwilligers- en maatschappelijke organisaties 

in het brede sociaal domein (zoals sport, cultuur, scholen, vrijetijdsvoorzieningen en organisaties die 

zorg, hulp en ondersteuning bieden) en bestaand (gemeentelijk) vastgoed. Er is een goede balans 

tussen de inzet van vrijwilligers en het benutten van maatwerkorganisaties, 1e lijnorganisaties en 

vrijwilligersorganisaties, waarbij de grenzen van vrijwilligerswerk in acht worden genomen. Afschaling 

van de 2e lijn, eventueel via de 1ste lijn, naar de 0e lijn van zorg en ondersteuning is een doel van de 

samenwerking. 

 

 
2 Nulde lijn: Vrij toegankelijke voorzieningen Uitvoer (realisering van het doel) door vrijwilligers, Hulp is gratis , maar 
organisatie wordt betaald (door subsidie, fondsen, giften enz.). Vrijwilligers worden gecoördineerd, soms door betaalde 
krachten, en zijn soms geschoold.  
Eerste lijn: Vrij toegankelijke Voorzieningen uitvoer (realisering van het doel) door professionals. Vrij toegankelijk.  
Tweede lijn: Maatwerk Voorzieningen alle ondersteuning met een persoonsgebonden verwijzing.  
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Inclusief 

Woerden wordt gevormd door haar inwoners, verenigingen, maatschappelijke instellingen, 

bedrijfsleven en gemeente. Inwoners helpen elkaar actief en/of worden geholpen als dat nodig is. 

Iedereen heeft ervaring, kennis en kwaliteiten, doet mee en draagt naar zijn of haar vermogen bij aan 

de inclusieve samenleving. Gemeente Woerden gelooft erin dat iedereen ertoe doet, waardevol is en 

erbij hoort. Samen houden we onze gemeenschap levend en vitaal.  

Subsidiering van de gemeente is dan ook op voorwaarde dat activiteiten van de organisatie 

toegankelijk en uitnodigend zijn voor alle inwoners van de gemeente Woerden en daarmee niemand 

uitsluiten. Een uitzondering is wanneer een doelgroep, bij voorkeur tijdelijk, een specifieke benadering 

nodig heeft waardoor deze niet open kan zijn voor alle inwoners.  

 

2.  Maatschappelijke opgaven en effecten 

De gemeente verstrekt subsidie op basis van de bijdrage die geleverd wordt aan één of meerdere 

maatschappelijke effecten die voor de maatschappelijke opgaven zoals genoemd in de MAG zijn 

bepaald zijn. De maatschappelijke opgaven zijn verdeeld over 5 verschillende thema’s: 

1. Maatschappelijke ondersteuning en betrokkenheid en tegengaan eenzaamheid 

2. Gezondheid en bewegen 

3. Groei, ontwikkeling en leren 

4. Werk en inkomen 

5. Wonen met zorg 

 

In dit hoofdstuk worden de verschillende thema’s en maatschappelijke effecten beknopt beschreven 

op basis van de MAG (zie bijlage 8). De MAG is leidend. Subsidieaanvragen moeten aan minimaal één 

van deze thema’s een bijdrage leveren. De resultaten per subsidiejaar worden als maatschappelijke 

organisaties gezamenlijk per thema afgesproken. Ze staan beschreven in bijlage B. Mocht dit per jaar 

niet haalbaar zijn dan gelden de resultaten van het jaar ervoor of worden ze door de gemeente op 

basis van de MAG bepaald.  

 

De maatschappelijke organisatie zelf beschrijft haar zelfstandige bijdrage aan het resultaat in de eigen 

aanvraag. Daar draagt zij verantwoordelijkheid voor.  

 

a. Thema Maatschappelijke ondersteuning en betrokkenheid en tegengaan eenzaamheid 

 

Maatschappelijke effecten 

1. Organisaties doen datgene dat inwoners van Woerden nodig hebben en graag willen aan vrij 

toegankelijke voorzieningen. 

2. Inwoners hebben een breed en sterk netwerk in hun eigen wijk of dorp.  

3. In de wijk of het dorp weten alle partijen elkaar te vinden. Ze werken samen en maken gebruik 

van elkaars netwerk en mogelijkheden. Ze sluiten hun aanbod aan op de behoefte die leeft in de 

wijk of het dorp.  

4. Alle inwoners kunnen actief zijn in hun eigen wijk of dorp door deel te nemen aan activiteiten, 

deze mede te organiseren of vrijwilligerswerk te doen.  

5. Inwoners zijn even veel als nu goed zelfredzaam en doen even veel als nu mee aan de 

samenleving. 

6. Eenzaamheid onder volwassenen en ouderen stijgt niet. 

 

Beschrijving:  

Er wordt een groot beroep gedaan op het aanbod van partijen in het voorliggend veld. Vanwege 

toekomstige ontwikkelingen en een daaraan verbonden mogelijke toename van het aantal zorgvragen, 

willen we goed aansluiten bij de vraag van inwoner.  
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We streven ernaar dat inwoners in staat zijn om zichzelf te redden, eventueel met inzet van hun 

omgeving en/of algemene voorzieningen in de eigen wijk of dorp. We blijven de sociale kracht onder 

inwoners stimuleren en streven ernaar dat inwoners zo veel als mogelijk kunnen meedoen in de 

samenleving, mede om eenzaamheid en sociaal isolement te voorkomen. 

 

b. Thema Gezondheid en bewegen 

Maatschappelijke effecten 

1. Er wordt gebiedsgericht gewerkt aan het verhogen van de ervaren gezondheid van inwoners.  

2. Inwoners kunnen ongeacht leeftijd, beperkingen en (financiële) achtergrond spelen, sporten en 

bewegen in de gemeente Woerden of in de omgeving 

3. Inwoners hebben een gezond gewicht 

4. Het gebruik van alcohol, soft- en harddrugs onder volwassenen of senioren neemt af 

 

Beschrijving: 

Het aanbod van organisaties draagt bij aan de bevordering van positieve gezondheid van onze 

inwoners. Vitale inwoners hebben een gezonde balans tussen draagkracht en draaglast. Zij zijn 

gezond, fit, sterk en hebben het vermogen om goed om te gaan met de fysieke, mentale en sociale 

levensuitdagingen.  

We zien gezondheid dus breder dan alleen de aan- of afwezigheid van ziekten en aandoeningen of het 

hebben van een gezonde leefstijl.  

Daarnaast is gezondheid geen doel op zich maar een middel om andere doelen te kunnen bereiken 

zoals meer zelfredzaamheid, meer regie, en (sociale) participatie.  

 

c. Thema Groei, ontwikkeling en leren 

 

Maatschappelijke effecten 

1. Jongeren groeien gezond en veilig op, zowel op school, thuis als in hun vrije tijd en kunnen hun 

talenten ontwikkelen, ongeacht hun achtergrond, beperking of financiële situatie. 

2. Jongeren en hun ouders zijn bekend met vrij toegankelijke voorzieningen.  

 

Beschrijving: 

Vanaf 2015 is door de gemeente ingezet op continuïteit van zorg voor jongeren (min 9 maanden tot 

23 jaar) die ondersteuning nodig hebben. Nu de basis staat, willen we een kwaliteitsslag maken en 

beter aansluiten bij wat jongeren in onze gemeente nodig hebben. Het voorliggend veld draagt hierin 

bij door hun voorzieningen in de schoolomgeving en vrijetijdsomgeving bekend en veilig te maken, 

zodat jongeren zich optimaal kunnen ontwikkelen en doorsnee opgroei- en opvoedvragen niet 

escaleren tot (ernstige) problemen. Bij een hulpvraag zorgen we dat jongeren en hun ouders, de hulp 

krijgen die ze nodig hebben. Hierbij zetten we in op vier punten: de hulp moet beschikbaar, snel, 

lokaal en van goede kwaliteit zijn. 

 

d. Thema Werk en inkomen 

 

Maatschappelijke effecten 

1. Woerdense inwoners met een uitkering participeren in de samenleving. 

2. Zo min mogelijk inwoners hebben problematische schulden. 

3. Inwoners met financiële problematiek kunnen meer maatschappelijk en economisch participeren 

in de maatschappij. 

4. Zo min mogelijk inwoners leven in armoede. 

5. Schooluitval, jeugdwerkeloosheid en langdurige inactiviteit wordt voorkomen.  
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Beschrijving: 

Het voorliggend veld draagt, naast hun eventuele eigen aanbod, eraan bij dat inwoners gevonden 

worden door gericht door te verwijzen wanneer meer steun nodig is of wanneer er sprake is van 

problematische schulden of armoede.  

 

e. Thema Wonen met zorg 

 

Maatschappelijke effecten 

1. Personen die dakloos en/of kwetsbaar zijn als gevolg van psychische problematiek en/of een licht 

verstandelijke beperking, hebben een eigen woonplek, of een passend alternatief.  
2. Er is voldoende tijdelijke opvang beschikbaar voor inwoners met psychosociale problemen om zo 

dakloosheid of escalatie te voorkomen.  

3. De ondersteuning en behandeling voor inwoners met psychische problematiek is laagdrempelig en 

dichtbij.  

 

Beschrijving: 

Goed wonen is een van de voorwaarden voor een goed en volwaardig leven. Meer mensen blijven 

langer thuis wonen of gaan vanuit een beschermde woonvorm weer zelfstandig wonen. De 

begeleiding van mensen wordt hierdoor steeds meer ambulant georganiseerd (thuis of in de directe 

omgeving). Het voorliggend veld kan bijdragen met voorzieningen die zelfstandig wonen mogelijk of 

makkelijker maken. Organisaties signaleren actief ondersteuningsvragen inzake wonen en kunnen 

inwoners snel en vroegtijdig doorverwijzen. 
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Deel B. Subsidieproces 

4. Beschrijving voor maatschappelijke partners 
 

1. Algemene subsidieproces  

 

De gemeenteraad stelt jaarlijks de programmabegroting vast, waarin de prioriteiten van de gemeente 

en de financiën zijn vastgesteld. Deze begroting vormt het uitgangspunt. De inhoud die onder de 

begroting ligt, sluit aan op de maatschappelijk opgaven van de gemeente. Ook het beschikbare 

budget voor de subsidies wordt jaarlijks in de begroting opgenomen. Binnen deze budgetten kan een 

subsidieplafond worden vastgesteld door het college. Dat is het maximale bedrag wat voor deze 

maatschappelijke opgave beschikbaar wordt gesteld. Dit kan als gevolg hebben dat niet alle 

subsidieaanvragen gehonoreerd kunnen worden.  

 

Het subsidieproces is onderverdeeld in vier fasen: aanvragen, verlenen, monitoren en vaststellen, en 

vindt plaats op basis van de Algemene Subsidie Verordening (ASV).  

 

Daarbij gelden de volgende aanvullingen: 

 

Categorieën  

Op grond van de ASV wordt een subsidie toegekend in een van de drie onderstaande categorieën: 

➢ Categorie 1. Subsidies lager dan € 10.000 

➢ Categorie 2. Subsidies tussen de € 10.000 en € 50.000 

➢ Categorie 3. Subsidies hoger dan € 50.000 

 

Processtappen in hoofdlijnen 

1. Aanvragen dienen uiterlijk op 1 september voor het volgende subsidiejaar te worden 

ingediend. Aanvragen die te laat zijn ingediend worden in beginsel niet in behandeling 

genomen.  

2. De gemeente spant zich in om vóór 1 december, maar uiterlijk 31 december een beschikking 

op de aanvraag te nemen.  

 

In bijlage 3 worden deze processtappen toegelicht.  

 

Indienen subsidieaanvragen  

• Voor aanvragen dient gebruik worden gemaakt van het daarvoor bedoelde aanvraagformulier 

(categorie 1) of de controlelijst (categorie 2 en 3). Deze zijn te vinden in bijlage 1 en bijlage 2 en 

op www.woerden.nl/subsidies.  

• Er zijn verschillende subsidievormen. Eenmalige, jaarlijkse of meerjarige subsidies. Deze subsidies 

kunnen tevens in drie verschillende categorieën van bedragen vallen (categorie 1, 2 of 3). Om die 

reden kunnen verschillende gegevens worden gevraagd bij de aanvraag van een subsidie.  

• De gemeente toetst de subsidieaanvraag aan de bepalingen in de ASV en de Subsidieregeling 

algemene voorzieningen Sociaal Domein. 

 

Toekenningen  

Aanvragen uit categorie 1 krijgen een beschikking inclusief vaststelling. De subsidieverlening en 

subsidievaststelling vallen in deze categorie samen, tenzij anders vermeld bij de toekenning. Er vindt 

dan geen aparte afrekening meer plaats. Er kan wel binnen drie jaar na verstrekking een controle 

plaatsvinden.  

http://www.woerden.nl/subsidies
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Aanvragen in categorie 2 of 3 (>€10.000) met een meerjarensubsidie krijgen bij toekenning zowel 

een beschikking als een uitvoeringsovereenkomst (uvo). In de uvo staan de eventuele 

meerjarenafspraken. Wanneer nodig kan dit ook bij een categorie 1 subsidieaanvraag.  

 

Tussentijdse monitoring 

De hoogte van de subsidie bepaalt op welke wijze en hoe vaak de gemeente op de hoogte wordt 

gehouden van de voortgang van de activiteiten: 

1. Categorie 1 hoeft geen tussenevaluatie in te dienen.  

2. Bij categorie 2 en 3 vindt er een tussenevaluatie en een eindverantwoordingsgesprek plaats. 

Hierin worden tussentijdse ontwikkelingen, resultaten en knelpunten besproken. Zo kunnen 

aanvrager en gemeente tijdig bijsturen als dat nodig is. Van organisaties wordt verwacht dat zij 

hun capaciteit en middelen, in overleg met de gemeente, daar kunnen inzetten waar dat op dat 

moment het meest nodig is.  

3. Bij categorie 3 is een tussenrapportage (halfjaarrapportage), zowel inhoudelijk als financieel, over 

de maanden januari tot en met mei van het betreffende subsidiejaar verplicht. 

 

Verantwoording en vaststelling 

• Subsidieaanvragers geven volledige transparantie naar de gemeente over de uitvoering van de 

activiteiten en de besteding van het subsidiebedrag.  

• De gemeente beoordeelt en stelt de subsidie vast conform de bepalingen in de ASV. 

• Na afloop van het subsidiejaar leggen organisaties in categorie 2 en 3 verantwoording af over de 

besteding van de subsidie in een inhoudelijk en een financieel verslag. Deze wordt uiterlijk op 1 

mei van het jaar na het subsidiejaar ingediend. De gemeente kan ook een verantwoording over 

een subsidie die binnen categorie 1 valt vragen als daar aanleiding toe is.  

• Bij categorie 3 is een accountantsverklaring over de rechtmatige besteding verplicht. De aard van 

de accountantsverklaring hangt samen met de hoogte van het subsidiebedrag. De ASV geeft aan 

welke accountantsverklaring over de jaarrekening is vereist. 

 

Schematisch overzicht per categorie 

 

Categorie Financieel Accountants 

verklaring 

Tussentijdse monitoring 

1 <10.000 Ja, kosten- en inkomstenoverzicht bij 

aanvraag. Geen verantwoording 

Nee Nee 

2 >10.000-

<50.000 

Ja, kosten- en inkomstenoverzicht bij 

aanvraag en financieel verslag bij 

verantwoording 

Nee Ja, tweemaal: voor 

subsidievaststelling en voor 

subsidietoekenning 

3. >50.000 Ja, volledige begroting bij aanvraag, 

jaarrekening bij verantwoording  

Ja Ja, viermaal: overleg per 

kwartaal 

 

Controlesteekproef 

Het college gaat uit van vertrouwen. Echter kan de gemeente op basis van een steekproef alsnog de 

verantwoordingsgegevens opvragen bij minimaal 10% van de verleende subsidies bij organisaties in 

alle categorieën. Met deze steekproef toetst de gemeente de doelmatige en rechtmatige besteding 

van het subsidiebudget. Voor elke organisatie betekent dit dat zij te allen tijde de gegevens 

beschikbaar moet hebben. 
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2. Toelichting aanvraag per categorie 

Categorie 1. Subsidieaanvraag categorie 1 (<€10.000) 

Er wordt gebruik gemaakt van het aanvraagformulier categorie 1 in bijlage 1.  

 

• Allereerst worden de diensten en activiteiten beschreven waarvoor de subsidie wordt 

aangevraagd. Vervolgens wordt expliciet beschreven hoe de activiteiten bijdragen aan één of 

meer van de maatschappelijke thema’s en effecten uit de maatschappelijke opgaven (zie H3.2). 

Benoem hier ook eventuele relevante neveneffecten. De gemeentelijk accounthouder kan 

adviseren over de passende maatschappelijke thema’s bij de activiteiten.  

• De doelgroep wordt kort beschreven; voor wie dit is en op welke behoefte of vraag van de 

doelgroep de dienst of activiteit inspeelt. Ook wordt er benoemd hoeveel inwoners er per 

subsidiejaar deelnemen aan het gehele aanbod. Vervolgens wordt er duidelijk gemaakt hoe er 

uitvoering wordt gegeven aan de diensten en/of activiteiten en op welke manier deze aansluiten 

op de voorwaarden voor de uitvoering (zie H3.1); Wat doe je, hoe vaak, waar, met wie, hoe. In 

de aanvraag wordt daarnaast duidelijk gemaakt wat de bedoelde effecten en – resultaten zijn van 

de activiteiten en hoe wordt vastgesteld of deze ook zijn behaald.  

• Er wordt omschreven wat het aanbod onderscheidend maakt en hoe er wordt samengewerkt met 

of door middel van een warme overdracht deelnemers worden overgedragen aan WoerdenWijzer 

en/of andere organisaties. 

• Er kan worden volstaan met een beknopte en overzichtelijke begroting met daarin minimaal: 

1. Loonkosten personeel inclusief aantal fte en/of ureninzet per jaar. 

2. Kosten zoals: materialen, uitgaven aan huur, communicatie en andere mogelijke kosten.  

3. Inkomsten uit andere bronnen, zoals deelnemersbijdragen of cofinanciering.  

 

Categorie 2 en 3. Aanvragen vanaf €10.000 

Er wordt gebruik gemaakt van controleformulier in bijlage 2.  

 

• Voor de subsidieaanvragen van boven de €10.000 is het gebruik van een aanvraagformulier niet 

nodig. De volgorde en vorm van de inhoudelijke subsidie aanvraag zijn vormvrij. De inhoudelijke 

eisen waaraan de aanvraag moet voldoen zijn in het controleformulier opgenomen. Hiermee kan 

de aanvrager toetsen of alle inhoudelijke informatie is aangeleverd. 

• In de aanvraag worden de diensten en/of activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd 

beschreven. Vervolgens wordt expliciet aangegeven hoe de activiteiten bijdragen aan één of meer 

van de maatschappelijke thema’s en effecten uit de maatschappelijke opgaven. Benoem hier ook 

eventuele relevante neveneffecten. Er is een duidelijke samenhang tussen het aanbod van de 

organisatie en de gewenste effecten uit de MAG. De gemeentelijk accounthouder kan adviseren 

over de passende maatschappelijke thema’s bij de activiteiten. 

• Er wordt beschreven voor wie de activiteit is en op welke behoefte of vraag van deze inwoners de 

dienst of activiteit inspeelt. Ook wordt er benoemd hoeveel inwoners er per subsidiejaar 

deelnemen aan het gehele aanbod. Ook wordt duidelijk gemaakt hoe uitvoering wordt gegeven 

aan de diensten en/of activiteiten en op welke manier deze aansluiten op de leidende principes 

(zie H3.1); Wat doe je, hoe vaak, waar, met wie, hoe. 

• Daarnaast wordt beschreven op welke manier de activiteiten een bijdrage leveren aan de door de 

aanvrager bepaalde maatschappelijke effecten. Van belang is dat er wordt uitgelegd welk 

resultaat bedoeld wordt te realiseren en hoe wordt vastgesteld dat dat ook is gelukt. De 

gemeente ziet graag een samenhang tussen de resultaten van het aanbod en de 

maatschappelijke effecten uit de MAG. Belangrijk is dat de resultaten concreet en meetbaar zijn.  

 

Bij zowel bij de beoordeling van de aanvraag als bij de uiteindelijke verantwoording weegt een 

gunstige verhouding van het effect, subsidie en bereik.  
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De mogelijkheid bestaat dat de aanvrager een deel van de subsidie moet terugbetalen als blijkt dat de 

resultaten of het aangegeven bereik of effect niet zijn behaald. 

 

Er wordt beschreven wat het aanbod onderscheidend maakt en hoe het aanbod zichtbaar gemaakt 

wordt. Daarnaast wordt omschreven hoe wordt samengewerkt met, of warm wordt overgedragen 

aan, WoerdenWijzer of andere 0e, 1e en 2e lijnvoorzieningen om samen integraal in te spelen op 

vragen van inwoners. Er wordt tevens kort aangegeven wat voor soort samenwerking met de 

gemeente gewenst is. Te denken valt aan mate van afstemming, advies of ondersteuning. Dit mag in 

een los hoofdstuk beschreven worden of in verbinding met de inhoudelijke activiteiten.  

 

Er wordt een begroting opgesteld waarin de volgende posten beschreven worden: 

a. Kosten / uitgaven.  

1. Materialen 

2. Huisvesting 

3. Loonkosten personeel inclusief aantal fte en/of ureninzet per jaar en het functieniveau dat 

noodzakelijk is voor de werkzaamheden. 

4. Pr kosten 

5. Reserveringen  

6. Algemene kosten en organisatiekosten waaronder administratiekosten en accountant 

7. Diverse/ anders  

8. Meerjarenraming voor de drie jaar na het komende subsidiejaar.  

9. Wanneer er sprake is van projecten (bijvoorbeeld wanneer er sprake is van enkele 

hoofdactiviteiten) dan wordt de begroting opgedeeld in projecten. De overhead (kosten die 

niet toe te wijzen zijn aan projecten) wordt verdeeld per project. De verdeling is op basis van 

de projectkosten zonder toebedeelde overhead.  

 

b. Inkomsten. 

1. Deelnemers bijdragen (De deelnemersbijdragen dekken in beginsel de kosten van directe 

activiteitenkosten (materiaal e.d.)). 

2. Fondsen 

3. Giften 

4. Subsidie van gemeente Woerden 

5. Andere inkomstenbronnen (zoals co-financiering) 

6. Wanneer relevant zijn specifieke inkomsten voor projecten herkenbaar in de begroting 

opgenomen.  

 

Meerjarige subsidieafspraken 

De gemeente maakt bij voorkeur meerjarige subsidierelaties en -afspraken. Deze worden vastgelegd 

in een uitvoeringsovereenkomst. Er kan voor een periode van maximaal vier jaar subsidie 

aangevraagd worden. De subsidieperiode start op 1 januari, 1,5 jaar na de verkiezingen na aanvang 

van een nieuw collegetermijn, wanneer de financiële en inhoudelijke beleidskaders zijn vastgesteld. 

Om voor meerjarige subsidieafspraken in aanmerking te komen moet de aanvrager aan een aantal 

criteria voldoen:  

1. Het is aannemelijk dat de behoefte aan de activiteit, voorziening of dienst, waarvoor subsidie 

wordt aangevraagd, gedurende de hele periode blijft bestaan. 

2. De aanvrager kan aantonen dat de aangeboden activiteiten de kwaliteit hebben om in deze 

meerjarige behoefte te kunnen voorzien.   
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Deel C. Bijlagen 

5. Bijlagen 

Bijlage A. Jaarlijkse bijstelling maatschappelijke effecten 

Zie separaat uitvoeringsdocument. 
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Bijlage B. Jaarlijkse bijstelling resultaten 

Zie separaat uitvoeringsdocument. 
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Bijlage 1. Aanvraagformulier categorie 1 < €10.000 

Zie separaat uitvoeringsdocument. 
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Bijlage 2. Controleformulier categorie 2 en 3 > €10.000 

Zie separaat uitvoeringsdocument. 
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Bijlage 3. Subsidieproces 

Zie separaat uitvoeringsdocument. 

 

  



Subsidieregeling algemene voorzieningen Sociaal Domein Gemeente Woerden.  Pagina 20 van 24 

Bijlage 4. Toetsing ontvankelijkheid 

Zie separaat uitvoeringsdocument. 
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Bijlage 5. Inhoudelijke beoordelingsmatrix 

Zie separaat uitvoeringsdocument. 
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Bijlage 6. Begrippenlijst  

Zie separaat uitvoeringsdocument. 
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Bijlage 7. Algemene Subsidieverordening gemeente Woerden  

Zie separaat uitvoeringsdocument. 
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Bijlage 8. Maatschappelijke Agenda (MAG) 

Zie separaat uitvoeringsdocument. 
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Bijlage A. Jaarlijkse bijstelling maatschappelijke effecten 
 

De maatschappelijke effecten in de inhoudelijke kaders zoals beschreven in hoofdstuk 3 van de 

‘subsidieregeling algemene voorzieningen Sociaal Domein’ zijn gebaseerd op de Maatschappelijke Agenda 

2019-2022 (MAG). Onze MAG heeft een looptijd van meerdere jaren en daarmee de thema’s en beoogde 

maatschappelijke effecten die daarin zijn benoemd ook. Jaarlijks worden de concretere gewenste 

resultaten gemonitord en eventueel bijgesteld in de programmabegroting.  

In deze bijlage is de jaarlijkse bijstelling verwoord. Dit op basis van de concept-programmabegroting voor 

het komende subsidiejaar.  

 

Accenten voor 2022 en 2023 

In 2020 en 2021 hebben Covid-19 maatregelen effect gehad op de samenleving: sociaal, psychisch en 

economisch. In 2022 en 2023 verwachten we de directe en indirecte sociaal maatschappelijke en 

economische gevolgen van de Covid-19 maatregelen. Deze gevolgen werken ook door in de levens van 

de inwoners van gemeente Woerden. Deze ontwikkeling gaat hand in hand met andere maatschappelijke 

ontwikkelingen zoals individualisering en vergrijzing. Ook gaat de beweging van niet – vrij toegankelijke 

zorg in de tweede lijn (maatwerk), naar vrij toegankelijke zorg door professionals in de eerste lijn en 

ondersteuning door vrijwilligers in de nulde lijn ook door. Deze drie type ontwikkelingen leveren voor het 

subsidiejaar 2022 en 2023 de volgende accenten op de maatschappelijke agenda op.  

 

Accenten  

1. Gezonde leefstijl & mentale weerbaarheid 

De maatschappelijke organisaties zien meer spanningen in gezinnen tussen ouders onderling, met en bij 

kinderen. En ook meer eenzaamheid en depressie bij alle leeftijdsgroepen. Ook zien zij dat inwoners 

minder sporten en minder gezond eten doordat de sportverenigingen en sportscholen gesloten zijn en 

inwoners meer thuis zijn. Specifiek geldt dit voor inwoners met een kwetsbare lichamelijke en/of 

psychische gezondheid. Het versterken van een gezonde leefstijl en mentale weerbaarheid van kinderen, 

volwassenen en ouderen zorgt voor een toename van het welbevinden van inwoners.  

 

2. Jongeren  

Jongeren tussen de 12 en 27 jaar zijn ook hard geraakt in een periode waar er sowieso al veel verandert 

door wisseling van school, werk/ bijbaan en de persoonlijke ontwikkeling. Er worden effecten verwacht 

op hun schoolprestaties, ontwikkeling van vriendschappen en sociale verbanden, doorstroom naar 

zelfstandigheid en mentale gezondheid. Activering van deze groep zal hen helpen in ontwikkelen van hun 

persoonlijkheid, talenten en vriendschappen.  

 

3. Versterken financiële fitheid 

Hoewel de economische en financiële gevolgen van de coronacrisis nog niet in volle omvang geduid kan 

worden, weten we al wel dat de groep inwoners die financieel kwetsbaar is, groter is geworden en groter 

wordt. Het ondersteunen van ZZP-ers, werkende armen, en specifieke doelgroepen als statushouders 

vraagt aandacht. Door al in een vroeg stadium deze inwoners ook vanuit maatschappelijke organisaties 

te gaan ondersteunen en te werken aan financiële fitheid kunnen grotere problemen mogelijk worden 

voorkomen.  

 

4. Sociaal netwerk in de buurt 

Het eigen lokale netwerk is heel belangrijk gebleken voor inwoners: boodschappen halen, een praatje 

maken op straat, wandelen met een buur, of spelen met de kinderen op het buurtplein. Het eigen 

informeel netwerk is laagdrempelig en letterlijk dichtbij. Door in de hulp en ondersteuning nog bewuster 

gebruik te maken van netwerk dat inwoners al hebben in hun familie, school, bekenden of buurt wordt 

de zelfredzaamheid van de inwoner verhoogd.  

 

 



Bijlagen subsidieregeling algemene voorzieningen Sociaal Domein. subsidiejaar 2022 en 2023 Pagina 3 van 14 

5. Digitalisering 

Aanbod van ondersteuning en ontmoeting vindt steeds meer online plaats, denk aan bijvoorbeeld 

opvoedcursussen en videovergaderingen. Dit geldt ook voor het opzoeken van informatie en 

communicatie met organisaties, zoals met een bank of school. We verwachten dat dit de komende jaren 

steeds belangrijker wordt. Dit biedt veel mogelijkheden om inwoners te betrekken. De afspraken zijn 

namelijk makkelijker flexibel in te plannen en er hoeft niet voor gereisd te worden. Maar er is ook een 

groep inwoners die hierin geholpen moet worden en een groep waarvan het niet realistisch is dat zij 

voldoende digitaal vaardig worden om hieraan deel te nemen. Door het ondersteunen in het ontwikkelen 

van digitale vaardigheden en het toegankelijk houden van offline aanbod blijft ondersteuning en 

ontmoeting voor iedereen te gebruiken. 

 

6. Deskundigheidsbevordering vrijwilligers  

Er komen steeds meer en andere ondersteuningsvragen bij inwoners (buren, bekenden en 

mantelzorgers) en vrijwilligersorganisaties (nulde lijn) terecht. Dit zorgt ervoor dat er meer vrijwilligers 

nodig zijn, maar ook dat deze vrijwilligers op de juiste manier zijn toegerust in het omgaan met 

zorgprofessionals en met de veranderde ondersteuningsvragen. Extra inzet op werving en toerusting van 

vrijwilligers draagt hieraan bij.  

 

7. Vindbaarheid van het ondersteuningsaanbod 

In gemeente Woerden is er een mooi en ruim aanbod aan maatschappelijke organisaties. Er ontstaan ook 

nieuwe initiatieven en samenwerkingen tussen bijvoorbeeld maatschappelijke organisaties en horeca. Er 

is een grote kracht en betrokkenheid. Niet voor alle inwoners is bekend welk aanbod er is. Door 

vergroting van de bekendheid en zichtbaarheid in de wijk en de leefomgeving van het ondersteunings-

aanbod is het aanbod toegankelijk voor de inwoners. 

 

Bovenstaande is een accentuering op de bestaande thema’s in de MAG en de subsidieregeling algemene 

voorzieningen sociaal domein, en vervangt de MAG en subsidieregeling niet. Het is niet de bedoeling dat 

er zozeer meer activiteiten komen, maar aanpassing van bestaande activiteiten en het meer gebruik 

maken van de bestaande mogelijkheden en aanbod.  

 

Duur subsidietoekenning 

Het uitgangspunt is dat de gemeente en subsidiepartners meerjarige subsidieafspraken maken. Dit omdat 

de maatschappelijke effecten die de gemeente wil behalen veelal gebaseerd zijn op een langere periode 

(zie subsidieregeling hoofdstuk 2: algemene uitgangspunten). De subsidietoekenningen zijn in beginsel 

voor 2022 en 2023. De subsidieaanvraag heeft dan ook een looptijd van 2 jaar. De begroting van deze 

tweejarige aanvraag is voor de jaren 2022 en 2023, met een raming voor 2024 en 2025. Voor de 

begroting van 2023 kunt u een indexatie van 1,6% toepassen in uw aanvraag. Deze indexatie over 2023 

is een schatting, de werkelijke hoogte wordt door de gemeente in 2022 vastgesteld. In de 

subsidietoekenning voor 2023 kennen we definitief toe op basis van deze vastgestelde indexatie.  

 

De aanvraag voor beide jaren dient voor 1 juni 2021 bij de gemeente binnen te zijn. Anders kan de 

aanvraag niet worden behandeld, zoals aangekondigd in de beschikking voor subsidiejaar 2021.  

 

Samenwerking op thema’s 

In de beoordeling van de subsidieaanvraag wordt naast het zelfstandige aanbod van de organisatie ook 

gekeken naar de wijze van samenwerken met de andere organisaties in gemeente Woerden (zie 

subsidieregeling hoofdstuk 3.1: leidende principes).  

 

Als gemeente verwachten we dat de subsidieaanvrager in de subsidieaanvraag aangeeft op welke 

samenwerkingsthema (of thema’s) specifiek samengewerkt gaat worden. De samenwerkingsthema’s zijn 

in de bijeenkomst voor subsidiepartners van 11 februari 2021 door de partners zelf bepaald. Naast een 

korte beschrijving in de aanvraag verwachten we een bijlage betreffende de samenwerking op 
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hoofdlijnen. Er is dus geen plan van aanpak nodig, deze kan op een later moment voor eigen gebruik van 

de partners worden ontwikkeld. Deze samenwerkingsbijlage is samen met de andere partners binnen dat 

samenwerkingsthema opgesteld. Neem voor een format van deze bijlage en voor vragen contact op met 

Hart voor Woerden: info@hartvoorwoerden.nl.  

 

Presentatie subsidieaanvraag  

In de eerste twee weken van juli is er de mogelijkheid om de subsidieaanvraag toe te lichten aan de 

betreffende accounthouder(s). De subsidieaanvrager ontvangt half juni daarvoor de planning. Deze 

presentatie zal via MS-teams zijn. Er zal ook ruimte zijn voor het stellen en beantwoorden van vragen 

door en aan de Gemeente Woerden.  

 

Vragen  

Neem bij vragen contact op met de accounthouder. De contactgegevens staan op de subsidiebeschikking 

voor 2021. Mocht deze contactgegevens niet meer kloppen, bijvoorbeeld door wisseling van functie, 

neem dan contact op met Ingrid Smits (subsidiecoördinator gemeente Woerden): smits.i@woerden.nl.  

 

 

 

  

mailto:info@hartvoorwoerden.nl
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Bijlage B. Jaarlijkse bijstelling resultaten 
De maatschappelijke partners beschrijven hun resultaten per subsidiejaar in hun subsidieaanvraag. Deze 

dragen vol bij aan de resultaten in de MAG. Wanneer nodig kunnen deze per jaar op basis van de 

evaluatie eventueel bijgesteld worden. Mocht dit per jaar niet haalbaar zijn dan gelden de resultaten van 

het jaar ervoor of de resultaten die door de gemeente op basis van de Maatschappelijke Agenda 2019-

2022 zijn bepaald. De organisatie zelf beschrijft haar zelfstandige bijdrage aan het resultaat in de eigen 

aanvraag. De door de gemeenteraad bepaalde resultaten op basis van de MAG 2019-2022 staan 

hieronder vermeld.  

 

a. Thema Maatschappelijke ondersteuning en betrokkenheid en tegengaan eenzaamheid 

 

Resultaten 

• Inwoners ervaren eigen regie bij het zoeken naar een oplossing voor hun (zorg)vraag. Het percentage 
inwoners dat zegt dat er samen gezocht is naar oplossingen, stijgt.  

• De score op de indicatoren zelfredzaamheid, participatie en eenzaamheid is in 2022 gelijk gebleven 

waardoor de sociale kracht van inwoners in 2022 niet is gedaald. 

• Het percentage inwoners dat vrijwillige inzet levert blijft gelijk. 

• In 7 wijken of buurten van Woerden zijn er centrale plaatsen voor, door en met inwoners, waar nodig 

gefaciliteerd en ondersteund door een (sociaal) professional. Op deze centrale plaatsen komen 
ontmoeting, welzijn, eenvoudige zorg, ondersteuning, talentontwikkeling, een leven lang leren en een 

zinvolle dagbesteding logisch samen.  

• Eenzaamheid onder volwassenen en ouderen stijgt niet.  

 

b. Thema Gezondheid en bewegen 

 

Resultaten 

• De ervaren gezondheid onder volwassenen en senioren in alle wijken en dorpen te verhogen tot het 

Woerdens gemiddelde. 

• Het aantal inwoners dat voldoet aan de beweegrichtlijnen is gestegen tot minimaal het regionale 
gemiddelde.  

• Het aantal volwassenen en senioren met overgewicht is niet toegenomen maar gelijk gebleven. 

• Het aantal jongeren met overgewicht is gedaald. 

• Het gebruik van genotmiddelen is niet vanzelfsprekend. In 2022 komen we tot: 

- Stabilisering van dagelijks roken onder jongeren. 
- Verlaging van gebruik (ooit alcohol gedronken) onder jongeren. 

- Stabiliseren van bingedrinking. 

- Verlaging van alcoholafhankelijkheid onder volwassenen en senioren. 
- Verlaging van ‘ooit softdrugs of harddrugs gebruikt’ onder volwassenen.  

- Bij jeugd stabiliseren van ‘ooit softdrugs of harddrugs gebruikt’. 

 

c. Thema Groei, ontwikkeling en leren 

 

Resultaten 

• De bekendheid van preventieve voorzieningen stijgt. 

• Het gebruik van preventieve voorzieningen gericht op ouders en jeugdigen neemt toe. 

• Het bereik van de jeugdgezondheidszorg blijft bovengemiddeld goed. 

 

d. Thema Werk en inkomen 

 

Resultaten 

• Inwoners met een uitkering waarvan FermWerk verwacht dat zij binnen twee jaar niet kunnen worden 

begeleid naar betaald werk, worden ondersteund ter bevordering van hun participatie. 

• Er zijn voldoende instrumenten en plekken om inwoners te ondersteunen in hun participatie. 

• Organisaties die inwoners ondersteunen hebben kennis en zijn toegerust om een juiste 

begeleidingsplek te bieden. 
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• Het aantal huishoudens met problematische schulden neemt af. 

• Inwoners met problematische schulden worden op tijd gevonden. 

• Inwoners en ketenpartners zijn bekend met de voorzieningen die er zijn om inwoners laagdrempelig 

te ondersteunen bij het voeren van een gezonde financiële huishouding. 

• Er is actieve samenwerking op het gebied van vroegsignalering van armoede. 

• Het gebruik van inkomensondersteunende regelingen door de doelgroep neemt toe. 

• In 2020 zijn minimaal 30 jongeren in kwetsbare positie op een passende plek geplaatst waarin zij hun 

arbeidspositie versterken. Bij plaatsing op een baan of opleiding is 70% van de plaatsingen na 6 

maanden nog actief.  

 

e. Thema Wonen met zorg 

 

Resultaten 

• Inwoners die uitstromen uit maatschappelijke opvang en beschermd wonen, worden gehuisvest. We 

halen ten minste het contingent dat hier jaarlijks voor wordt vastgesteld.  

• De benodigde ondersteuning en behandeling voor inwoners met psychische problematiek is 
beschikbaar als de door centralisatie / transitie centrumgemeente heeft plaatsgevonden.  

• Woningen voor uitstroom uit beschermd wonen en maatschappelijke opvang en voor schrijnende 

situaties waar een andere woning een van de noodzakelijke oplossingen is. Toewijzing via directe 

bemiddeling.  

• Realiseren van plekken kamertrainingscentrum.  

• We streven naar initiatieven voor geclusterd/gemixt wonen per jaar (mits behoefte en initiatiefnemers 
er zijn) 

• Realiseren van plekken voor beschermd wonen  

• Realiseren van extra crisisbedden voor acute opvang. 

• Realiseren van extra maatschappelijke opvang.  
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Bijlage 1. Aanvraagformulier categorie 1 < €10.000 
Toelichting:  

- Op deze subsidieaanvraag is de laatste versie van de ASV (Algemene Subsidieverordening) Gemeente 

Woerden (bijlage 7) van toepassing en de subsidieregeling algemene voorzieningen Sociaal Domein 

(hoofddocument). 

- De subsidie is bedoeld voor een sociaal maatschappelijke algemene voorziening in de gemeente 

Woerden. 

- De aanvraag moet uiterlijk op 1 september voorafgaand aan het subsidiejaar zijn ingediend. Voor 

subsidiejaar 2022 is deze datum eenmalig vervroegd. De aanvraag moet voor 1 juni 2021 bij de 

gemeente binnen zijn.  

 

Bij een eerste subsidieaanvraag bij de Gemeente Woerden de volgende aanvullende gegevens nodig: 

- Afschriften statuten 

- Beschrijving organisatievorm 

- Actuele opgave bestuurssamenstelling 

- Jaarverslag, jaarrekening en balans voorgaand jaar 

- Adres van de subsidieaanvrager 

 

In de aanvraag wordt het volgende beschreven:  

  

 Naam organisatie: 

 Naam contactpersoon: 

 Adres: 

 Telefoonnummer 

 Emailadres: 

 KvK-nummer: 

 Giro/bankrekeningnr.:  

 Aangevraagd bedrag: 

 Subsidiejaar: 

 
Voor welke dienst(en) of activiteit(en) wordt de subsidie gebruikt?  

 
Aan welk(e) maatschappelijke thema(‘s) en effecten uit de subsidieregeling leveren de diensten of 

activiteiten een bijdrage?  

 
Voor welke doelgroep zijn de diensten of activiteiten?  

 
Hoeveel inwoners nemen er deel?  

 
Op welke vraag of behoefte van de doelgroep speelt het aanbod in? 

 
Geef een beschrijving op hoofdlijnen van hoe de diensten en activiteiten worden uitvoert; Hoe vaak, 
waar, met wie, hoe… 

 
Op welke manier wordt er samengewerkt met andere organisaties, zoals WoerdenWijzer en/of de andere 

0e, 1e en 2e lijnvoorzieningen?  
 

Op welke manier onderscheiden de diensten of activiteiten zich van anderen die zich met hetzelfde 

thema bezighouden? 

 
Wat zijn de bedoelde effecten en – resultaten en eventuele relevante neveneffecten van de diensten of 

activiteiten en hoe worden die zichtbaar gemaakt (tellen en vertellen)? 

 
Wat is er nodig van de gemeente op het gebied van afstemming, samenwerking, advies en 

ondersteuning van de gemeente?  

 
Voeg een beknopte, overzichtelijke begroting toe. 

 

  



Bijlagen subsidieregeling algemene voorzieningen Sociaal Domein. subsidiejaar 2022 en 2023 Pagina 8 van 14 

Bijlage 2. Controleformulier categorie 2 en 3 > €10.000 
Toelichting:  

- Op deze subsidieaanvraag is de laatste versie van de ASV (Algemene Subsidieverordening) Gemeente 

Woerden van toepassing en de subsidieregeling algemene voorzieningen Sociaal Domein. 

- De subsidie is bedoeld voor een vrij toegankelijke voorziening in gemeente Woerden. 

- De aanvraag moet uiterlijk op 1 september voorafgaand aan het betreffende subsidiejaar zijn 

ingediend. Voor subsidiejaar 2022 is deze datum eenmalig vervroegd. De aanvraag moet voor 1 juni 

2021 bij de gemeente binnen zijn.  

- Categorie 2 en 3 (> €10.000) vullen geen formulier in zoals categorie 1 (< €10.000), maar doen een 

eigen aanvraag en toetsen die aan deze controlelijst.  

 

Bij een eerste subsidieaanvraag bij de Gemeente Woerden de volgende aanvullende gegevens nodig: 

- Afschriften statuten 

- Beschrijving organisatievorm 

- Actuele opgave bestuurssamenstelling 

- Jaarverslag, jaarrekening en balans voorgaand jaar 

- Adres van de subsidieaanvrager 

 

In de subsidieaanvraag worden de volgende onderwerpen minimaal uitgewerkt:    

  

 Naam organisatie: 

 Naam contactpersoon: 

 Adres: 

 Telefoonnummer 

 Emailadres: 

 KvK-nummer: 

 Giro/bankrekeningnr.:  

 Aangevraagd bedrag: 

 Subsidiejaar  

 
De diensten of activiteit(en) waarvoor de subsidie wordt gebruikt  

 
Bijdrage van de diensten of activiteiten aan maatschappelijke thema(‘s) en effecten uit de MAG zoals beschreven 

in de inhoudelijke kaders van de subsidieregeling  

 
De doelgroep en de manier waarop de diensten of activiteiten inspeelt op hun vraag 

 
Aantal deelnemende inwoners 

 
Uitvoering op hoofdlijnen van de diensten of activiteiten; Hoe vaak, waar, met wie, hoe 

 
Concrete, meetbare bedoelde effecten en – resultaten en eventuele relevante neveneffecten van de diensten of 
activiteiten en hoe deze zichtbaar worden (tellen en vertellen) 

 
Samenwerking met andere organisaties, zoals WoerdenWijzer en/of 0e, 1e en 2e lijnvoorzieningen  
 

De manier waarop de diensten of activiteiten zich onderscheiden van anderen die zich met hetzelfde thema 
bezighouden? 

 
Gewenste samenwerking met de gemeente op het gebied van afstemming, advies of ondersteuning van de 

gemeente 

 
Begroting kalenderjaar subsidieaanvraag, begroting jaar voorafgaand, en raming van de 3 jaar erna 

 De hoogte van de egalisatie – en bestemmingsreserve en een toelichting hierop 
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Bijlage 3. Subsidieproces 

 
Processtappen Toelichting op processtappen 

Stap 0. Overleg Voorafgaand aan het indienen van de subsidieaanvraag is inhoudelijk 

overleggen met de accounthouder mogelijk. 

Stap 1. Indienen aanvraag 
 

De jaarlijkse aanvraag moet uiterlijk op 1 september voorafgaand aan 
het subsidiejaar zijn ingediend. Voor subsidiejaar 2022 is deze datum 

eenmalig vervroeg. De aanvraag moet voor 1 juni 2021 bij de 
gemeente binnen zijn.  

 

Voor deze aanvraag wordt gebruikt: 
Subsidies < €10.000. Subsidieformulier (bijlage 1) 

Subsidies > €10.000. Controleformulier (bijlage 2) 

Stap 2. Toetsing 
ontvankelijkheid 

a. De gemeente toetst de aanvraag op ontvankelijkheid1 (bijlage 4). 
Op basis van deze beoordeling vervolgt de gemeente het 

subsidieproces, vraagt aanvullende informatie op of verklaart de 
aanvraag niet-ontvankelijk en neemt de subsidieaanvraag niet in 

behandeling.  
b. Wanneer aanvullende informatie wordt gevraagd, dan past de 

aanvrager de aanvraag aan en stuurt de aanvullende informatie 

binnen 2 weken terug naar de gemeente. 
c. De gemeente toetst opnieuw de aanvraag op ontvankelijkheid. Op 

basis van deze tweede beoordeling vervolgt de gemeente het 
subsidieproces of wordt de aanvraag alsnog als niet-ontvankelijk 

beoordeeld en dus niet behandeld. 

Stap 3. Inhoudelijke 
beoordeling 

Alle aanvragen worden getoetst volgens de inhoudelijke beoordeling 
(bijlage 5). Aanvragen van meer dan € 10.000,- worden ter controle 

door een tweede accounthouder getoetst. Met dit ‘vier ogen principe’ 
zorgt de gemeente ervoor dat toekenningen of afwijzingen zo objectief 

mogelijk zijn. 

Stap 4. integrale 
subsidietoekenningen 

Als laatste rangschikt de gemeente alle subsidieaanvragen. De 
organisaties met hoogste beoordelingen worden op basis van het 

beschikbare subsidieplafond gesubsidieerd. Uiterlijk 31 december volgt 

het besluit of de aanvraag volledig of deels wordt toegekend of volledig 
afgewezen. Gemeente Woerden streeft naar duidelijkheid voor 1 

december voorafgaand aan het subsidietijdvak waarvoor subsidie 
wordt gevraagd. Voor subsidiejaar 2022 streeft de gemeente om voor 

1 oktober 2021 duidelijkheid te geven.  

  

 
1 Ontvankelijkheid: de aanvraag is volledig zodat de gemeente alle informatie heeft voor het nemen van een besluit.  
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Bijlage 4. Toetsing ontvankelijkheid 
Voor de inhoudelijke beoordeling van een subsidieaanvraag wordt onderstaande toets gebruikt als 

instrument om te toetsen of de aanvraag in behandeling genomen kan worden. Wanneer de aanvraag door 

de toets komt, worden de aanvragen door de gemeente Woerden integraal inhoudelijk beoordeeld op basis 
van een inhoudelijke beoordelingsmatrix (zie bijlage 5).  

 

Criterium 

1. De aanvraag voldoet aan de juridische eisen voor indiening van een aanvraag volgens de ASV en 

Awb passend bij de categorie waarbinnen de subsidie wordt aangevraagd (Artikel 6.4 uit de ASV): 

activiteitenplan, begroting en dekkingsplan, stand van de egalisatiereserve. 

2. De aanvraag beschrijft hoe aan de voorwaarden voor de uitvoering wordt voldaan (hoofdstuk 1) 

3. De aanvraag sluit herkenbaar en goed aan bij de maatschappelijke opgave(n) waarop de 

aanvraag wordt gedaan (hoofdstuk 2).  

4. De effecten en resultaten zijn concreet genoemd en meetbaar gemaakt in de aanvraag. 

5. De aanvraag is voldoende financieel onderbouwd. 

6. Er is geen weigeringsgrond (Artikel 12 uit de ASV) om de subsidieaanvraag of de aanvrager uit 

te sluiten. 

7. Als er sprake is van afwijzing op basis van voortgaande: er is geen reden om gebruik te maken 

van de hardheidsclausule (Artikel 31 uit de ASV). 
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Bijlage 5. Inhoudelijke beoordelingsmatrix 
Wanneer een aanvraag ontvankelijk is verklaard, dus geaccepteerd is voor de inhoudelijke behandeling, 

wordt deze beoordeeld. De beoordeling is gebaseerd op de verhouding tussen effect, subsidiebedrag en 

het bereik.  

 

A Effect De beoogde bijdrage aan het maatschappelijk effect 

B Subsidiebedrag Hoogte van de gevraagde subsidie 

C Bereik Het aantal inwoners (gebruikers of deelnemers) dat aan het aanbod 

deelneemt 

 

Onderstaande beoordelingsmatrix bepaalt het gemiddelde van het aantal punten dat voor A (Effect) 

behaald kan worden. Maximum cijfer voor het gemiddelde is een 10.  

 

Score Punten 

niet /nee  0 

onvoldoende/matig 4 
Voldoende/gedeeltelijk van toepassing  6 

Goed 8 

Uitstekend/volledig van toepassing 10  

 

  

Beoordelingsmatrix. Elk criterium krijgt een score mogelijk van 1 tot en met 10. 

Effectiviteit (max 80 punten) 
a. Het aanbod draagt bij aan een of meerdere maatschappelijke effecten uit de maatschappelijke 
agenda (telt 2 x mee) 
b. Het aanbod speelt in op actuele ontwikkelingen in het Sociaal Domein (bijlage A uit 
subsidieverordening) (telt 2 x mee) 
c. Het aanbod heeft concrete en meetbare resultaten (tellen en vertellen). 
d. Er wordt effectief samengewerkt met partijen uit het veld (telt 2x mee) 
e. Het aanbod leidt tot duurzame resultaten (effectiviteit op de langere termijn) 

Effect op maatwerkkosten (max 10 punten) 
g. Er is sprake van directe afname van gemeentelijke kosten (Pre als de organisatie dit aantoont 
met een business case) 

Overige/pluspunten (max 10 punten) 
h. Extra meerwaarde ten opzichte van andere organisaties, zoals vernieuwend/ innovatief, 
maatschappelijk verantwoord ondernemen, inclusie, vrijwillige inzet, social return, meerdere 
doelgroepen, integraliteit, etc.  
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Bijlage 6. Begrippenlijst 
  

ASV Algemene subsidieverordening Gemeente Woerden 

Awb  Algemene wet bestuursrecht 

Beschikking Een brief met daarin het besluit van de gemeente op de aanvraag. 

Egalisatiereserve Bedrag dat is bedoeld voor kosten van de organisatie die pas in de 

toekomst tot een piek in de uitgaven leiden. Denk aan onderhoud 

van een bedrijfspand, toekomstige vergunningen of belastingen. 

Inspanning De inzet die wordt geleverd in de vorm van concrete diensten of 

activiteiten die bijdragen aan het behalen van de maatschappelijke 

effecten. 

Maatschappelijke agenda 

2019-2022 (MAG) 

Beschrijving van de beleidsdoelen voor de komende jaren op 

verschillende integrale thema’s in het Sociaal Domein. 

Maatschappelijke effect De effecten die de gemeente met haar partners wil bereiken op de 

maatschappelijke opgaven uit de MAG. Het is de bedoeling dat alle 

inspanningen of activiteiten die in de gemeente worden uitgevoerd 

leiden tot maatschappelijke effecten. 

Maatschappelijke opgaven De thema’s die in de MAG zijn bepaald, waar de gemeente de 

komende jaren prioriteit aan geeft en één of meerdere 

maatschappelijke effecten op wil behalen.  

Resultaatafspraken Afspraken die we met elkaar maken over wat er bereikt wordt. 

Sociale kracht Een indicator uit 7 componenten bestaat: zelfredzaamheid, 

participatie, mate van eenzaamheid, financiële zelfredzaamheid, 

collectieve zelfredzaamheid, leefbaarheidsbeleving en 

veiligheidsbeleving.  

Subsidieplafond Het feit dat het maximale budget is uitgegeven dat de gemeenteraad 

ter beschikking heeft gesteld voor een beleidsterrein of werkveld. 

Subsidieregeling AVSD Subsidieregeling Algemene Voorzieningen Sociaal Domein Gemeente 

Woerden 

Uitvoeringsovereenkomst Overeenkomst die wordt opgesteld bij aanvragen in categorie 2 en 3 

(>€10.000) en desgewenst bij categorie 1. 

Voorwaarden voor de 

uitvoering 

Afspraken over de manier waarop de inspanningen of activiteiten 

uitgevoerd worden. 

Vrij toegankelijke 

voorzieningen 

Voorzieningen voor maatschappelijke ondersteuning, waarvan 

inwoners gebruik kunnen maken zonder dat een indicatie of besluit 

van de gemeente of andere verwijzer nodig is. Deze voorzieningen 

helpen inwoners bij hun zorgvraag en voorkomen daardoor vaak 

duurdere geïndiceerde zorg. 
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Bijlage 7. Algemene Subsidieverordening gemeente Woerden  
Voor de Algemene Subsidieverordening klik op de link: Algemene Subsidieverordening Gemeente 

Woerden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Woerden/CVDR370376.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Woerden/CVDR370376.html
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Bijlage 8. Maatschappelijke Agenda (MAG) 
Voor de Woerdense Maatschappelijke Agenda 2019-2022 klik op de link: Maatschappelijke Agenda 2019-

2022 Woerden. 

 

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Bijzondere-avond/2019/28-november/20:00/maatschappelijke-agenda-sociaal-domein-2019-2022-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Bijzondere-avond/2019/28-november/20:00/maatschappelijke-agenda-sociaal-domein-2019-2022-1.pdf
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