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Op 27 februari jl. hebben wij de 'Subsidieregeling experimenteerruimte burgerinitiatieven sociaal
domein 2018' vastgesteld. Genoemde subsidíeregeling voorziet in de uitvoering van amendement
aangenomen tijdens de Begrotingsraad van 2 en 7 november 2OI7. Voor de regeling is in 2018 €
50.000,- vrijgemaakt uit de 3D reserve. Eind mei hebben vijf initiatieven een subsidiebedrag
toegekend gekregen, daarmee was het subsidieplafond nog niet bereikt. U bent daar in een
raadmededeling in juni over geïnformeerd. De regeling voorziet in een tweede ronde, waarvan de
sluitingsdatum l september j.l. was. ln deze tweede ronde zijn vier aanvragen ingediend. Alle
aanvragen kwamen in aanmerking voor subsidiëring.
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Een commissie, bestaande uit twee afgevaardigden van de Adviesraad Socíaal Domein, een
afgevaardigde van het Sociaal Team Oegstgeest en een ambtenaar voor secretariële ondersteuning,
heeft de ingediende aanvragen beoordeeld aan de hand van de criteria beschreven in artikel ó van
de regeling. ln haar verslag adviseert de commissie alle aanvragen te honoreren. Wij hebben dit
advies overgenomen.

Hieronder ziet u een overzicht van de ingedíende aanvragen en de verleende subsidies:
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Korte omschrijving
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in euro

Toegekend
in euro

I.450,-

7.450,-
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'Oprichting en
promotie Stichting

Bijdrage aan de oprichting en promotie van een stichting
'Vrienden van Cultuurhuis de Paulus'.
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'Gesprek aan tafel'

I

'Georganiseerde' gesprekken door het Dorpscentrum aan
de leestafel in de nieuwe ontmoetingsruimte.

980,I
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'Uitstapjes voor
80+-ers'

Op kleine schaal organiseren van uitstapjes voor 80+ers
naar bijvoorbeeld musea, beurzen etc.

466,

466,

'Bijdrage

Bijdrage aan de vervanging van de rolstoelbus van
stichting Vervoer en Recreatie, die wordt gebruikt voor
het vervoer van mensen in een rolstoel naar familie,
ziekenhuis etc.

5.000,-

s.000,-

vervanging

rolstoelbus'

Het resterende budget voor deze regeling was na de eerste ronde € 72.956,-. Na toekenning van de
hierboven genoemde initiatieven in de tweede en laatste ronde resteert nog een bedrag van
€ 4.0ó0,-.

ln artikel 10 van de'subsidieregeling experimenteerruimte burgerinitiatieven sociaal domein 2018'
staat dat deze nog in 2018 wordt geëvalueerd. De evaluatie van de regeling wordt eind oktober
verwacht. Voor besteding van het nu nog resterende bedragvan € 4.0ó0 - doen we een voorstel in
deze evaluatie.
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