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 2014 VOORSTELLEN     

Afdeling:   Beleid  Leiderdorp, 11-02-2014 

Onderwerp:  Algemene maatschappelijke 

subsidiedoelen 2015 

 Aan de raad.  

Beslispunten 

1. De Algemene maatschappelijke subsidiedoelen 2015 vast te stellen: 
 

1. Sociale samenhang en leefbaarheid in de wijk 

a. Het versterken van sociale samenhang en bevorderen van samenwerking tussen organisaties en 

actieve bewoners in Leiderdorp; 

b. Versterken van sociaal maatschappelijke infrastructuur door initiatieven vanuit de buurt; 

c. Bieden van voorzieningen voor zinvolle vrijetijdsbesteding; 

d. Bieden van gelegenheid om te bewegen en te ontmoeten; 

e. Vrijwilligerswerk beter verbreiden en waarderen / promoten en waarderen. 

2. Zelfredzaamheid en participatie 

a. Bijdragen aan het, in samenwerking met anderen, vergroten van de zichtbaarheid van cultuur; 

b. Het bevorderen van cultuur- en natuur educatie en de deelname aan culturele, milieu en 

natuuractiviteiten. 

c. Het bevorderen van inrichting, ontsluiting en beheer van het cultureel erfgoed; 

d. Het bevorderen van deelname aan het vrije verkeer van informatie, door het realiseren van het 

gebruik van een gevarieerd aanbod van informatiedragers via uitlening en raadpleging; 

e. Het bieden van mogelijkheden tot kennisname van podiumkunsten via culturele podia; 

f. Het stimuleren van kleinschalige culturele activiteiten; 

g. Bevorderen van deelname aan het maatschappelijk verkeer en van het zelfstandig functioneren; 

h. Bevorderen van de deelname aan vrijetijdsbesteding op het gebied van bewegen, lezen en culturele 

activiteiten; 

i. Het bevorderen van de kwaliteit van het bestuur en ander vrijwillig kader; 

j. Ondersteunen en verbeteren van  informatievoorziening en deskundigheidsbevordering van 

mantelzorgers en  vrijwilligers. 
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1 Inleiding 

1.a In het kort 

Inleiding 

De Algemene Maatschappelijke doelen hebben een relatie met of zijn ontleend aan diverse 

actuele beleidsnota’s op het gebied van gezondheid, Wmo, (ouderen- en jongeren)welzijn, 

sport en bewegen en cultuur en zijn in lijn met de Maatschappelijke structuurvisie en de 

opgave van de drie decentralisaties die uitgaan van het zolang mogelijk in eigen kracht 

(blijven) staan van inwoners van Leiderdorp. We stellen voor deze geactualiseerde doelen 

buiten de Algemene Subsidieverordening te laten. Hiermee sorteren we voor op het 

voorstel om de huidige ASV voor de vaststelling van de begroting 2016 in lijn te brengen 

met de model ASV 2013. Daarin adviseert de VNG alleen de essentiële elementen op te 

nemen. 

De Maatschappelijke Structuurvisie 

“In Leiderdorp wonen mensen die naar eigen kunnen participeren in de samenleving door 

te werken, te leren, maatschappelijk actief te zijn of een combinatie daarvan. Wij, de 

inwoners, het maatschappelijk middenveld en de gemeente, maken het samen mogelijk 

dat de inwoners van Leiderdorp dit kunnen en ondersteunen hen die hulp nodig hebben. 

De positie van Leiderdorp in de regio versterkt dit.” 

Binnen de centrale ambitie zijn in de Maatschappelijke Structuurvisie Acht kaders van 

aandacht benoemd en is van daaruit per maatschappelijk-beleidsgebied een aantal doelen 

geformuleerd.  Deze vormen ook de basis voor de algemene maatschappelijke doelen 

waaraan we met subsidiëring binnen de ASV willen bijdragen. 

Herontwerp van het sociaal domein 

Daarnaast hebben we gekeken naar de opgaven die de 3 Decentralisaties met zich mee 

gaan brengen. Alle decentralisaties gaan uit van de eigen regie en de eigen kracht van 

3. Optimale gezondheid 
 
a. Kinderen en jongeren en hun opvoeders weerbaarder maken tegen schadelijk alcoholgebruik, 

roken en ongezonde voeding en beter leren omgaan met deze verleidingen; 

b. Bevorderen, stimuleren van gezond gedrag (inclusief bewegen) bij kinderen en jongeren; 

c. Mensen met een lage sociaal economische status (SES) beter informeren en adviseren over 

gezonde leefstijl en stimuleren meer te bewegen; 

d. Ouderen zolang mogelijk actief houden. 
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individuele inwoners en groepen van inwoners. Daar hoort een omslag bij (in denken en 

doen) van cliënten, professionals, instellingen én gemeenten naar vraaggericht werken, 

talentontwikkeling en de cliënt als onderdeel van zijn eigen oplossing of die van anderen. 

Een beweging van behoefte naar noodzaak, ruimte voor eigen regie, gebruik maken van 

de eigen mogelijkheden van inwoners en hun sociale omgeving, meer zorgen dát in plaats 

van zorgen voor. Dat betekent de ondersteuning dichterbij mensen realiseren. De 

gemeente is hierbij een van de actoren in de netwerksamenleving, die een doel- en 

resultaatgerichte(re) manier van sturen hanteert en  zowel versnippering als overlap in 

aanbod tegen gaat. Samenwerking tussen de netwerkpartners is cruciaal om 

maatschappelijke doelen te bereiken. 

1.b Voorgeschiedenis 

In de vergadering van 20 oktober 2013 heeft uw raad de kaders subsidiëring 2015 

vastgesteld. Een van de kaders was te komen met een voorstel tot aanpassing van de in 

de Algemene Subsidieverordening 2012 artikel 2 lid 1 en in de prestatie-doelenmatrix 

opgenomen algemene maatschappelijke doelen, zodat deze aansluiten op de huidige 

maatschappelijke ontwikkelingen. 

1.c Samenhang beleidsvelden 

De algemene maatschappelijke doelen hangen samen met (jongeren en ouderen) 

welzijnsbeleid, lokaal gezondheidsbeleid, het sporten- en bewegenbeleid, cultuurbeleid, de 

maatschappelijke structuurvisie, de drie decentralisaties en het subsidiebeleid. 

2 Beoogd effect 

Het met subsidiëring sturen op actuele gemeentelijke beleidsdoelen mogelijk maken. 

 

3 Argumenten 

1.1 De doelen zijn ontleend aan actuele beleidsnota’s op het gebied van ouderen en 

jongeren, welzijn, Wmo, sporten en bewegen, cultuur en lokale gezondheid en zijn in lijn 

met de maatschappelijke structuurvisie en de opgave van de drie decentralisaties. 

Deze zijn reeds door uw raad vastgesteld of maken deel uit van beleid in voorbereiding. 

 

1.2 Hiermee geeft het college uitvoering aan een van de kaders subsidiëring die uw raad in 

oktober 2013 heeft vastgesteld. 

Deze zijn gericht op de subsidiëring (programma en 3 productsubsidies) voor 2015.  

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

1.1 Een voorstel tot wijziging van de verordening wordt separaat gedaan.  
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Wijzigen van de ASV 2012 is noodzakelijk om de subsidiedoelen te wijzigen omdat deze 

hierin zijn vastgelegd. In het voorstel de ASV te wijzigen wordt voorgesteld de doelen niet 

in de verordening op te nemen. Daarnaast wordt voorgesteld om later in 2014 met het 

nieuwe college en de nieuwe gemeenteraad de ASV om te zetten naar de VNG-

modelverordening 2013. Omdat dit onder andere het delegeren van bevoegdheden van  

de raad naar het college behelst, wordt dit voorstel aan een nieuwe raad voorgelegd. 

 

5 Duurzaamheid 

Het leren over duurzaamheid, milieu- en natuurbewustzijn ligt vast in de doelstelling om de 

natuureducatie en deelname aan milieu- en natuuractiviteiten te bevorderen. 

 
6 Communicatie en participatie 

De productgesubsidieerde organisaties en organisaties uit het subsidieprogramma worden 

over de wijziging van de doelen geïnformeerd in het schrijven dat zij ontvangen over de 

subsidieronde 2015. 

 

7 Kosten, baten en dekking 

nvt 
 

8 Evaluatie 

Bij beleidswijzigingen dienen de doelen te worden bijgesteld. De activiteiten waarvoor 

subsidie wordt verstrekt dienen bij te dragen aan de realisatie van de gemeentelijke 

beleidsdoelen. 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen: nvt 


