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Raadsmededeling subsidieregeling experimenteerruimte burgerinitiatieven zorS

Z/17/to97z3lzt9z4g
J. Nieuwenhuis

Maatschappij
M.H. Pannekoek
6 maart zor8

Geachte Raad,

Tijdens de Begrotingsraad van 2 e\ Z november zotT heefr. u Amendement E aangenomen ten
behoeve van het creëren van experimenteerruimte voor burgerinitiatieven in het sociaal domein.
Wij hebben z7 februari jl. de "Subsidieregeling Experimenteerruimte Burgerinitiatieven Sociaal
Domein 2ot8" vastgesteld. Deze subsidieregeling voorziet in de uiwoering van genoemd
amendement. Voor de regeling is €5o.ooo vrijgemaakt uit de 3D reserve.
Burgerinitiatieven kunnen een beroep doen op dit budget wanneer zij voldoen aan het gestelde
in de regeling. Voorwaarde is dat de initiatieven in ieder geval bijdragen aan de doelen in het
beleidsplan voor het sociaal domein "Met Elkaar, Voor Elkaar", met name aan de doelen in
genoemd plan die zijn gericht op de thema's eenzaamheid, dementie, mantelzorgondersteuning
en/of vraagverlegenheid.

In afwijking van artikel 7 van de Algemene Subsidieverordening Oegstgeest zor5 gelden
afinrijkende indientermijnen. Het subsidieplafond van €5o.ooo,- wordt verdeeld over één
subsidieronde (aanvragen moeten voor 1 mei zorS bij de gemeente binnen zijn), tenzij het
subsidieplafond van €5o.ooo,- dan niet bereikt is. In dat geval zal het na de eerste ronde
overgebleven bedrag worden verdeeld in een tweede subsidieronde (aanvragen kan tot L
september zorB).
Een commissie, bestaande uit twee afgevaardigden van de Adviesraad Sociaal Domein, een
afgevaardigde van het Sociaal Team Oegstgeest en een ambtenaar als secretarieel ondersteuner,
beoordeelt de ingediende aanvragen aan de hand van de criteria beschreven in artikel 6 van de
regeling. De commissie hanteert daarbij een scoreformulier (bijlage r van de regeling). Aan de
hand van dit advies beslissen Burgemeester en Wethouders uiterlijk acht weken na het
verstrijken van de uiterlijke indiendatum van de subsidieronde over toekenning of afwijzing van
de aanwagen.

Eind zor8 evalueren wij de regeling, om te beoordelen of voortzetting na zor8 wenselijk is.

bijlage(n)

r. Subsidieregeling Experimenteerruimte Burgerinitiatieven Sociaal Domein zorS

rlL

=
=

=r
-:
-l

Burgemeester en wethouders van

\

de secretaris

H.A. Leegstra

E.R..I

2

