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In de Sociale Agenda 2017 - 2021 zijn de kaders voor de ontwikkelingen van het Sociaal Domein voor de 
komende jaren vastgelegd. Om uitvoering te geven aan de doelstelling om het Sociaal Domein als één 
domein te benaderen zal een opdracht worden verstrekt aan één overkoepelende organisatie die - met 
behoud van lokale expertise en lokale vrijwilligers - de activiteiten op het gebied van welzijn, 
ondersteuning en preventie bundelt. 

Cultuur is onderdeel van welzijn in de breedste zin van het woord, maar valt in uitvoering niet perse onder 
deze nieuwe welzijnsorganisatie. Wij ontvangen echter signalen vanuit culturele instellingen en 
initiatieven dat inmiddels ook cultuur onderdeel zou uitmaken van de tender welzijn. Dat staat haaks op 
de uitleg zoals de raad deze vanuit het ambtelijk apparaat ontving tijdens de college tour van 4 april jl.

1. Kan het college aangeven wat de exacte kaders van de tender terzake zijn?
De exacte kaders van de Tender zijn te vinden op 
https://www.leiderdorp.nl/inwoner/samen_leiderdorp/zorg_en_ondersteuning/maatschappelijke_aa
nbesteding/, zoals ook naar u ter info verstuurd na vaststelling van de uitnodiging tot inschrijving 
door het college op 1-5-2018. 

2. Kan het college schetsen wat zij allemaal onder welzijn verstaat?
In het kader van deze opdracht maken we onderscheid tussen welzijn en welzijnswerk. Wat ons 
betreft is welzijn niet in een vastomlijnde definitie te gieten. Welzijn gaat over geluk, is daardoor voor 
iedereen anders en door de persoon zelf te bepalen. Het gaat over meedoen, gezien, gehoord en 
erkend worden, er toe doen, over kansen, zingeving, leuke activiteiten, over leefbaarheid en cohesie. 
Welzijn zorgt er voor dat iedereen meedoet en er toe doet. Dat mensen elkaar kennen en helpen als 
dat nodig is.

Welzijnswerk is het georganiseerde -vaak door de gemeente gefinancierde- aanbod van 
welzijnsactiviteiten. We doelen hiermee op vakmensen die in opdracht van de gemeente en met 
gemeentelijke middelen werken aan het welzijn van inwoners. Het welzijnswerk heeft de specifieke 
opdracht in het realiseren van een goede basis voor alle inwoners en een belangrijke signalerende, 
preventieve en verbindende functie. 

https://www.leiderdorp.nl/inwoner/samen_leiderdorp/zorg_en_ondersteuning/maatschappelijke_aanbesteding/
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Deze vormen van welzijn ondersteunen we bijvoorbeeld met allerlei diensten van lichte (eenvoudige, 
kortdurende) ondersteuning, het faciliteren en verbinden van organisaties, welzijnsvoorzieningen en 
vrijwilligerswerk, maar ook de ondersteuning en het advies vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin, 
het Ouderenwerk en Jongerenwerk. Hierbij is een belangrijk uitgangspunt is dat deze ondersteuning 
zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig is. Financiële ondersteuning vanuit de gemeente is dus 
geen voorwaarde voor welzijn. 

3. Kan het college aangeven wat specifiek de bedoeling is met deze cultuurorganisaties: De Heemtuin, 
Leiderdorps Museum, Stichting MOL, Theater Toverlei?

Cultuurorganisaties zijn zelf verantwoordelijk voor hun activiteiten en hun bijdrage aan de 
maatschappij. Pas als een organisatie gemeentelijke subsidie ontvangt, dient deze subsidie bij te 
dragen aan doelen die door de gemeente zijn vastgelegd. Het college vindt het belangrijk dat ook 
vanuit de subsidieontvangende cultuurpartners een andere kijk op welzijn wordt gevormd. Met het 
oog op de welzijnsopdracht is het belangrijk dat vanuit de behoefte van inwoners versterkingen 
worden opgezet zodat inwoners zelfredzaam worden en blijven om deze initiatieven zelf te 
organiseren. Verder zal het college stimuleren dat ook de niet-ontvangende cultuurpartners bijdragen 
aan de gemeentelijke visie op welzijn door bij gelegenheid het gesprek met hen aan te gaan of hen in 
contact te brengen met de organisatie die de taak krijgt op het gebied van welzijn, preventie en 
ondersteuning. 

De activiteiten van bovengenoemde organisaties zijn zo specifiek, dat er besloten is om deze niet mee 
te nemen in de tender gericht op welzijnswerk, preventie en ondersteuning.

Het is dus belangrijk dat gesubsidieerde activiteiten van de kunst- en culturele organisaties (nog 
meer) aansluiten bij de doelen die in de Sociale Agenda zijn opgenomen. Cultuurparticipatie en –
beleving worden net als sportbeoefening gezien als preventieve welzijnsactiviteiten. Daarom is er aan 
deze (en alle andere organisaties die binnen het subsidieprogramma vallen,) gevraagd om bij de 
subsidieaanvraag van 2019 duidelijk te maken aan welk doel in de Sociale Agenda de activiteiten van 
de organisatie bijdraagt. Tevens zijn we voornemens om per 2020 de Algemene Subsidie Verordening 
aan te passen, zodat deze beter aansluit op de na te streven doelen in de Agenda Sociaal Domein en 
we onderlinge samenhang verbeteren. 

Leiderdorps Museum
Het museum ontvangt momenteel een huisvestingssubsidie en een activiteitensubsidie. Het 
(her)huisvesten van het Museum in de Werf ziet het college als een vorm van subsidiëren. Ieder jaar 
wordt opnieuw beoordeeld of het Museum de activiteitensubsidie nodig heeft.

Stichting MOL 
Stichting MOL is een zelfstandige organisatie, zij heeft alleen in 2018 een eenmalig bedrag ontvangen 
voor haar verhuiskosten. 

Theater Toverlei 



Toverlei heeft in 2018 en de jaren hiervoor alleen een huisvestingssubsidie ontvangen. Het huisvesten 
van de toneelvereniging in de Werf en het beschikbaar stellen van het theater in de Sterrentuin 
beschouwen we als een vorm van subsidiëren.

Kunst in de Heemtuin
Bij het vaststellen van de cultuurnota op 23 februari 2017 is door de raad besloten dat de subsidie 
aan Stichting Kunst in de Heemtuin afgebouwd zou worden, waarbij vanaf 2019 de subsidie geheel 
wordt stopgezet. 


