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Aanleiding Leefbaarheidsfonds

• Wirwar fondsen  ten behoeve van dezelfde doelgroep en hetzelfde doel voorkomen;

• Laagdrempeliger - vereenvoudigen aanvraag;

• Scheppen van heldere kaders;

• Fonds dat kan meebewegen en aansluit bij samenlevingsgericht werken. 



Hoe zat het ook alweer?

Stimuleringsfonds en Sociale Hypotheek

Stimuleren/aanjagen van kleine en grote initiatieven die bijdragen aan maatschappelijke 
opgaven: 

• bevorderen positieve gezondheid;

• bereikbaar en betaalbaar houden van zorg;

• maatwerk voorzieningen omzetten naar meer algemene voorzieningen;

• versterken kracht in de samenleving;

• Toekomstbestendige activiteiten.



Cijfers 2019 tot december 2022

• Stimuleringsfonds is verdeeld in 3 categorieën;

• Aantal toegekende aanvragen bedraagt 30;

• Totale investering bedraagt € 112.000,-
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Evaluatie Stimuleringsfonds

• Screening vooraf heeft meerwaarde; 

• Grotere initiatieven zijn zoekende in de wijze waarop kan worden toegewerkt 

naar het bestendigen van initiatief. Ondersteuningsbehoefte.  

• Stimuleren van kleine en grote initiatieven levert structureel maatschappelijke impact;

• Bekendheid fonds is een aandachtspunt;

• Continue betrokkenheid gemeente is wenselijk; 

• Proces/klantreis dient geprofessionaliseerd te worden 

• Hoog categorie 1 (bedragen tot € 1.000,-) op.
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• Subsidie wordt in de basis verleend aan activiteiten die: 

• Van maatschappelijke betekenis zijn voor de lokale samenleving EN waarvoor op dit 

moment nog onvoldoende en/of passend en/of kwalitatief aanbod beschikbaar is;

• bijdragen aan maatschappelijke opgave gemeente.

• Er is een duidelijk proces van subsidieaanvraag 

• Gesprek voor, tijdens en achteraf met de initiatiefnemers waarbij: 

• overeenstemming is over wijze van monitoring;

• het beoogd resultaat met elkaar wordt vastgesteld;

• Subsidietermijn wordt vooraf bepaald.

• Voorkomen administratieve rompslomp.

• Sociale hypotheek maakt onderdeel uit van het fonds

• Subsidie kent 4 categorieën: Gestelde voorwaarden zijn categorieafhankelijk.

Uitgangspunten Leefbaarheidsfonds



• 4 subsidie categorieën
1. Sociaal maatschappelijke initiatieven (€ 0,- tót € 2.000,-)
2. Sociaal maatschappelijke initiatieven +  (€ 2.000,- tót  €   7.500,-)
3. Maatschappelijke waarde door lokaal ondernemen (€ 7.500,- tót € 15.000,-)
4. Maatschappelijk ondernemen+  incl. Sociale Hypotheek) ( > € 15.000,-)

• Altijd eerst met elkaar in gesprek

• Toetsing (maatschappelijke) waarde door
• maatschappelijke behoefte en wat levert het de gemeenschap op; 
• aantonen draagvlak en (lokale) betrokkenheid;
• verwacht (financieel) resultaat.

• Een aanvraag kan in aanmerking komen als wordt voldaan aan: 
• de ‘Algemene uitgangspunten’
• het past binnen een ‘Subsidiecategorie’ 
• en het initiatief voldoende is uitgewerkt.  

Uitwerking (1)



• Middelen 
• De Raad heeft in de begroting 2023  €150.000, - beschikbaar gesteld;
• Uitvoeringskosten worden gedekt uit het ‘Werkbudget Positieve gezondheid’

• Informeren Raad
• Subsidiecategorie 1 t/m 3 via P & C Cyclus;
• Subsidiecategorie 4 ter besluitvorming aan de Raad

• PR via
• Social Media;
• (Gemeentelijke) Website;
• Mond tot mond reclame;
• Publiciteit via projecten – ambassadeurs.

Uitwerking (2)



Besluitvorming in college November 2022

Besluitvorming in raad 20 december 2022

Start uitvoering Februari 2023

Planning



GVragen?


