Subsidieregeling Nieuwe Initiatieven en Right to Challenge 2022
Artikel 1 Wat is het doel van deze subsidieregeling?
Onze inwoners nemen steeds vaker zelf initiatief om de samenleving te veranderen. Met de
gemeentelijke subsidieregeling Nieuwe Initiatieven en Right to Challenge ondersteunen we nieuwe
initiatieven en challenges die de sociale kwaliteit van de stad bevorderen.
U kunt:
A. een subsidie aanvragen om Right to Challenge mogelijk te maken, of;
B. een subsidie aanvragen om een nieuw initiatief uit te voeren.
Hieronder volgen eerst de algemene bepalingen die voor beide subsidiemogelijkheden gelden.
Daarna volgen de bepalingen die specifiek gelden voor Right to Challenge en daarna de bepalingen
die specifiek gelden voor de Nieuwe Initiatieven.
Artikel 2 Wanneer krijgt u geen subsidie?
Er zijn geen bijdragen mogelijk voor:
−
−
−

initiatieven die religieus of politiek van aard zijn;
feesten, evenementen, excursies of reguliere verenigingsactiviteiten;
initiatieven die in aanmerking kunnen komen voor een specifiekere (subsidie)regeling. Wij zorgen
er samen met u voor, dat de aanvraag op de juiste plek terecht komt.

Artikel 3 Verdeling subsidiebedrag
1. Er is jaarlijks een maximaal subsidiebedrag te verdelen. Dit heet het subsidieplafond. Een
subsidieplafond is een bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak maximaal beschikbaar is voor
een bepaalde subsidieregeling. Het college stelt de subsidieplafonds per subsidieregeling jaarlijks
vast na de vaststelling van de begroting door de gemeenteraad.
2. Wij verdelen dit subsidiebedrag onder de toegekende aanvragers. Voor het bepalen van het
bereiken van het subsidieplafond behandelen wij de subsidieaanvragen ‘op volgorde van
binnenkomst’. Wij nemen alleen volledige subsidieaanvragen in behandeling. Hebt u de
gelegenheid gekregen om uw subsidieaanvraag aan te vullen? Dan geldt de datum van
binnenkomst van de complete aanvraag. Als wij uw aanvraag ontvangen nadat het
subsidieplafond is bereikt, dan nemen wij uw aanvraag niet meer in behandeling
A. Right to Challenge
Artikel 4 Wat is het doel van deze subsidie?
Right to Challenge of Challenge staat voor ‘het recht om de gemeente uit te dagen’. Een groep
bewoners neemt het initiatief om een gemeentelijke sociaal-maatschappelijke taak over te nemen. Dit
doen zij als zij denken dat het anders, beter en/of slimmer kan, voor maximaal hetzelfde budget.
Artikel 5 Wie kan deze subsidie aanvragen?
Een groep bewoners uit de gemeente ‘s-Hertogenbosch met rechtspersoonlijkheid (bijvoorbeeld een
stichting, een coöperatie of een vereniging) zonder winstoogmerk kan subsidie aanvragen.

Artikel 6 Voorwaarden
1. U daagt ons uit om een huidige gemeentelijke sociaal-maatschappelijke taak over te nemen. U
kunt de taak uitvoeren in plaats van door de gemeente gefinancierd aanbod. U haalt de huidige
doelen minimaal tegen maximaal hetzelfde budget.
2. U bent geworteld in de buurt, wijk of het gebied.
3. De wijk, buurt of gebied draagt het initiatief aantoonbaar. Iedereen kan gelijkwaardig gebruik
maken van het initiatief. Eventuele te realiseren opbrengsten moeten publiek blijven en ten goede
komen aan het maatschappelijk doel.
4. U maakt aannemelijk dat u en eventuele partners de prestatie kunnen leveren.
Artikel 7 Wat is er nodig voor een aanvraag?
Na een gesprek met de contactpersoon onder deze regeling vult u een aanvraagformulier in. In het
gesprek helpen wij u op weg met het schrijven van een plan. Daarin komen de volgende onderwerpen
aan bod:
−
−
−
−
−
−
−
−

een omschrijving van de uitdaging;
welke gemeentelijke taak u wilt uitdagen;
wat de meerwaarde is voor de wijk, buurt of gebied;
wat het draagvlak is in de wijk, buurt of gebied;
uitleg over samenwerkings- en uitvoeringspartners en hun (financiële) bijdragen;
uitleg over het beoogde resultaat en effect;
een planning;
een (meerjarig) overzicht van de inkomsten en uitgaven.

B. Nieuwe initiatieven
Artikel 8 Wat is het doel van deze subsidie?
Het gaat om subsidie voor nieuwe initiatieven die de sociale kwaliteit van de stad versterken. Het
nieuwe initiatief moet een meerwaarde hebben voor de wijk of buurt en moet de leefbaarheid
vergroten. Wij willen inwoners hierbij (financieel) ondersteunen, Bij deze subsidie gaat het niet om het
overnemen (uitdagen) van taken van de gemeente; zie daarvoor A) Right to Challenge.
Artikel 9 Wie kan deze subsidie aanvragen?
Een groep bewoners uit de gemeente ‘s-Hertogenbosch met rechtspersoonlijkheid (bijvoorbeeld een
stichting, een coöperatie of een vereniging) zonder winstoogmerk kan subsidie aanvragen.
Artikel 10 Voorwaarden
1. Het initiatief is aanvullend en/of vernieuwend op sociaal terrein voor en door bewoners. Het
initiatief levert een bijdrage aan minimaal één van de volgende speerpunten:
− het stimuleren van gelijke kansen;
− talentontwikkeling;
− positieve gezondheid;
− de aanpak van eenzaamheid.
2. Het initiatief onderscheidt zich door een structuurversterkende aanpak of werkwijze.
3. De wijk, buurt of gebied draagt het initiatief aantoonbaar. Iedereen kan gelijkwaardig gebruik
maken van het initiatief. Eventuele te realiseren opbrengsten moeten publiek blijven en ten goede
komen aan het maatschappelijk doel.
4. De uitvoering van het initiatief gebeurt helemaal of voor een deel met vrijwillige inzet en/of een
bijdrage in natura, door inwoners.
5. U maakt aannemelijk dat u en eventuele partners het initiatief kunnen uitvoeren.

6. U maakt duidelijk wat de financiële vraag aan de gemeente is. U legt ook uit hoe deze zich
verhoudt tot mogelijke andere financieringsbronnen. Voor het duurzaam slagen van het initiatief is
het belangrijk dat u naast de gevraagde bijdrage van de gemeente ook andere geldstromen als
cofinanciering benut.
7. U dient een aanvraag in met daarbij de benodigde gegevens. Deze staan in artikel 11.
Artikel 11 Wat is er nodig voor een aanvraag?
Na een gesprek met de contactpersoon onder deze regeling vult u een aanvraagformulier in. In het
gesprek helpen wij u op weg met het schrijven van een plan. Daarin komen de volgende onderwerpen
aan bod:
−
−
−
−
−
−
−
−

een omschrijving van het initiatief, de aanpak en activiteiten;
de doelen en resultaten die u met de activiteiten nastreeft, en hoe de activiteiten daaraan
bijdragen. In het bijzonder ook in welke mate de activiteiten gericht zijn op de gemeente of haar
inwoners.
wat de meerwaarde is voor de wijk, buurt of gebied;
wat het draagvlak is in de wijk, buurt of gebied;
uitleg over samenwerkings- en uitvoeringspartners en hun (financiële) bijdragen;
uitleg over de (inhoudelijke en organisatorische) voortgang van het initiatief in de toekomst;
een planning;
een (meerjarig) overzicht van de inkomsten en uitgaven.

Artikel 12 Tot slot
Hieronder staat een aantal juridische onderdelen van de subsidieregeling:
1. De subsidieregeling Nieuwe Initiatieven en Right to Challenge treedt in werking op 1 januari 2022.
2. Deze subsidieregeling vervalt op 1 januari 2023.
3. Het college van burgemeester en wethouders van ’s-Hertogenbosch stelt de subsidieregelingen
jaarlijks (veranderd of onveranderd) vast. Daarna publiceert het college de vastgestelde
subsidieregelingen en de subsidieplafonds voor het komende jaar.
4. Deze subsidieregeling heet: Subsidieregeling Nieuwe Initiatieven en Right to Challenge 2022.
5. De Algemene subsidieverordening ’s-Hertogenbosch (ASV) is op deze subsidieregeling van
toepassing.
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