SUBSIDIEREGELING JONGEREN, OUDEREN EN GOED VOOR ELKAAR
Veelgestelde vragen
Komen alleen organisaties die eerder subsidie van de gemeente hebben ontvangen in aanmerking
voor de nieuwe regeling?
Met de nieuwe subsidieregeling krijgt u meerjarige zekerheid. Deze zekerheid bieden we alleen aan
partijen die hun maatschappelijke meerwaarde al hebben bewezen. Nieuwe initiatieven kunnen een
subsidie aanvragen bij de regeling Nieuwe Initiatieven.
Welke methode gebruikt de gemeente om de subsidies te verdelen?
De gemeente hanteert de ‘Tender-methode’ en de ‘volgorde van binnenkomst methode’.
- De structurele subsidie bestaat uit 90 procent van het bedrag dat maximaal beschikbaar is per
subsidieregeling (subsidieplafond). Het subsidiebedrag dat u voor 1 juni 2020 aanvraagt, wordt
verdeeld volgens de ‘Tender”- methode’: We beoordelen alle aanvragen op basis van wat de
activiteiten bijdragen aan de speerpunten van de subsidieregeling. En op basis van de
maatschappelijk meerwaarde die activiteiten hebben ten opzichte van het aangevraagde
subsidiebedrag.
− De flexibele subsidie bestaat uit de overige 10 procent van het subsidieplafond en is bedoeld voor
onvoorziene omstandigheden. Deze flexibele subsidie kunt u inzetten voor onvoorziene vragen uit
de samenleving die om een nieuwe aanpak vragen. Maar ook om eenmalige incidentele
calamiteiten bij uw organisatie op te vangen. Dit bedrag verdelen we op basis van de volgorde van
binnenkomst.
Wat is het verschil tussen meerjarige en flexibele subsidie?
De flexibele subsidie is bedoeld om in te kunnen spelen op onvoorziene omstandigheden. Flexibele
subsidie is niet bedoeld voor nieuwe initiatieven. Voor nieuwe initiatieven kunt u gebruik maken van
de regeling Nieuwe Initiatieven of het Right to Challenge.
Wanneer weet ik hoeveel subsidie ik voor 2021 en 2022 ontvang?
In juli 2020 ontvangt u een brief van de gemeente. Daarin staat een voorlopig bedrag. Op het
definitieve besluit moet u dan nog even wachten. Dat ontvangt u als de gemeenteraad in november
2020 de begroting en de definitieve subsidieplafonds heeft vastgesteld.
Wat kan ik doen als ik in 2021 of 2022 toch meer subsidie nodig heb?
Doet zich een onvoorziene situatie voor waarvoor incidenteel een aanvullende bijdrage nodig is?
Bijvoorbeeld voor het opvangen van een onverwachte financiële calamiteit? Dan kunt u aanspraak
maken op het flexibele budget van de subsidieregeling. Neem hiervoor contact op met uw
accountmanager.
- Jongeren: Niek van Lanen
- Ouderen: Jasper Gruiters
- Goed voor elkaar: Paul van Gemert
Wat is een sluitende begroting?
De inkomsten en uitgaven zijn gelijk.
Wat moet ik doen als er iets verandert in het aanbod van mijn activiteiten tijdens de subsidieperiode?
Neem direct contact op met uw accountmanager. Als het om grote wijzigingen gaat, hebt u
schriftelijke toestemming nodig van de gemeente.

