Subsidieregeling Maatschappelijk Initiatieven Fonds (MIF) 2017
Onze bewoners en partners nemen steeds vaker zelf initiatief in het veranderen van de samenleving. Ze
vragen ruimte voor uitvoering van plannen of bij de uitvoering van beleid. Het Maatschappelijk Initiatieven
Fonds is een gemeentelijke subsidieregeling. Hiermee ondersteunen we maatschappelijke initiatieven die
bijdragen aan de sociale kwaliteit van de stad.
Artikel 1
Wat is het doel van deze subsidie?
Het doel van deze subsidie is om maatschappelijke initiatieven, die bijdragen aan de sociale kwaliteit van
’s-Hertogenbosch, te ondersteunen.
Artikel 2
Wie kan deze subsidie aanvragen?
Bewoners(groepen), (vrijwilligers)organisaties en verenigingen zonder commercieel doel kunnen subsidie
aanvragen. Het gaat om een particulier initiatief.
Artikel 3
Waarvoor kunt u een subsidie aanvragen?
U kunt subsidie aanvragen voor een maatschappelijk initiatief dat bijdraagt aan een concreet sociaal doel
in de stad, wijk of buurt.
Artikel 4
Voorwaarden
1. Er is een plan met een duidelijke omschrijving van het te behalen sociale doel. Hierin staat welk
maatschappelijk effect en rendement u wilt bereiken. Wat hebben inwoners, de stad, wijk of buurt aan
het initiatief?
2. Er is draagvlak voor het initiatief. In het plan wordt ingegaan op wie zit te wachten op het initiatief, voor
wie het initiatief is bedoeld en of er marktonderzoek is geweest.
3. Er is geheel of gedeeltelijk sprake van vrijwillige inzet en/of een bijdrage in natura, door inwoners, voor
de uitvoering van het initiatief.
4. U kunt duidelijk maken hoe de initiatiefnemer het succes (of mislukking) van het initiatief gaat meten.
5. Er is een plan voor de voortgang van het initiatief. In het plan beschrijft u de inhoudelijke en
organisatorische voortgang in de toekomst; Of tot het moment waarop het initiatief afloopt.
6. Het initiatief is aanvullend en/of vernieuwend op sociaal terrein voor en door bewoners. Het initiatief
kenmerkt zich door een structuurversterkende en vernieuwende aanpak of werkwijze. Het onderscheidt
zich daardoor van bestaand aanbod (in stad, wijk of buurt).
7. Er is een plan (van aanpak) voor het uitvoeren van het initiatief. Ook staat op papier wat daar voor
nodig is. Het is ook duidelijk wat u vraagt van partners (bedrijven, instellingen, gemeenten). Onderdeel
hiervan is een begroting. Daarin staat ook duidelijk wat de financiële vraag aan de gemeente is; en hoe
deze zich verhoudt tot mogelijke andere financieringsbronnen.
8. U toont aan dat u in staat bent om het initiatief daadwerkelijk uit te voeren. Realisatiekracht en uw
netwerk spelen hierbij een rol.
9. U dient de aanvraag schriftelijk in.
Artikel 5
Financiële randvoorwaarden
1. De bijdrage is een investeringsimpuls. U gebuikt de bijdrage voor de ontwikkeling en realisatie van het
initiatief. Niet voor de structurele exploitatie ervan;
2. De investeringsimpuls is eenmalig;.
3. U maakt duidelijk wat de mogelijkheden zijn voor andere geldstromen en of er koppeling mogelijk is
met andere externe maatschappelijke (initiatief)fondsen. Het is aantrekkelijker voor de overheid om in
te stappen als er meer andere geldstromen zijn;
4. U maakt duidelijk hoe de exploitatie eruit ziet. Hoe garandeert u de financiële voortgang, als deze
nodig is? Het initiatief is aanvullend, vernieuwend. Het initiatief kenmerkt zich door een vernieuwende
aanpak, werkwijze of verdienmodellen.
Artikel 6
Wanneer komt uw aanvraag niet in aanmerking voor deze subsidie?
Er zijn geen bijdragen uit het MIF mogelijk voor:
1. Initiatieven die religieus of politiek van aard zijn;
2. Feesten, excursies en soortgelijke zaken;

Het Maatschappelijk Initiatieven Fonds is vooral bedoeld om structuurversterkende vernieuwende
dienstverlening op sociaal terrein voor en door bewoners een kans te geven.
Andere mogelijkheden van subsidiering door de gemeente ’s-Hertogenbosch, zie: https://www.shertogenbosch.nl/subsidies.html
Artikel 7
Hoeveel subsidie kunt u aanvragen?
Er is geen maximale bijdrage. Het college van burgemeester en wethouders bepaalt de hoogte van de
bijdrage van de gemeente. Ze doet dit op basis van:
1. Uw plan;
2. Het doel van het initiatief;
3. De mogelijkheden van andere financiering.
Artikel 8
Aanvraag subsidie en werkwijze?
1. Uw aanvraag voor deze subsidie kunt u op elk moment doen;
U vraagt een bijdrage uit het Maatschappelijk Initiatieven Fonds aan met het digitale
aanvraagformulier: https://formulieren.s-hertogenbosch.nl/TriplEforms.aspx?scenario=scMO14
Bij inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met de contactpersoon onderaan deze
subsidieregeling;
2. U ontvangt binnen 2 weken een telefonisch of persoonlijk een reactie op uw aanvraag. Daarbij worden
de vervolgstappen (zoals eventuele verdere aanscherping en het vervolgproces) met u doorgenomen;
3. U krijgt schriftelijk bericht van de uitkomst en bij toekenning de subsidie uitbetaald;
4. Er is in 2017 een maximaal subsidiebedrag te verdelen. Dit heet het subsidieplafond. We verdelen dit
subsidiebedrag onder de toegekende aanvragers aan de hand van de ‘op volgorde van binnenkomst’methode. Binnen het totale bedrag van het MIF bestemmen we € 27.000,00 duurzame
ontwikkelingsdoelen. Dit zijn maatschappelijk initiatieven gericht op het terugdringen van armoede in
de wereld. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor de subsidieregeling “Duurzame
ontwikkelingsdoelen 2017” zijn te vinden onder https://www.s-hertogenbosch.nl/subsidies.html.
Artikel 9
Tot slot
Hieronder staat een aantal juridische onderdelen van de subsidieregeling:
1. Deze subsidieregeling vervangt de huidige subsidieregeling Maatschappelijk Initiatieven Fonds per 11-2017.
2. De regeling is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van ’s-Hertogenbosch.
3. Deze uitvoeringsregeling heet: Subsidieregeling Maatschappelijk Initiatieven Fonds (MIF).
4. Bij deze subsidieregeling is de Algemene subsidieverordening van de gemeente ’s-Hertogenbosch
(ASV) van kracht.
Informatie en contact
Meer informatie nodig? Ga dan naar https://www.s-hertogenbosch.nl/subsidies.html of neem contact op
met de heer Paul van Gemert, p.vangemert@s-hertogenbosch.nl , telefoon 073-6159332.
Digitaal aanvraagformulier: https://formulieren.s-hertogenbosch.nl/TriplEforms.aspx?scenario=scMO14

