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Vervolg Toetsingskader subsidieverlening.

3.

TOETSINGSKADER EXPLOITATIESUBSIDIES INWONERSINITIATIEVEN
ONDERSTEUNING EN ZORG
In de afgelopen jaren zijn in onze dorpen veel inwonersinitiatieven ontstaan op het gebied van
ondersteuning en zorg voor elkaar. Hiermee is zowel vanuit inwonersinitiatieven (regie) als vanuit de
gemeente (facilitator) ervaring opgedaan.
Algemene voorzieningen in de vorm van inwonersinitiatieven zijn het hart van de aanpak van de
ondersteuning aan inwoners in een kwetsbare positie in Horst aan Maas. Juist door de ondersteuning in
de dorpen te organiseren met inzet van dorpsgenoten ontstaat een goede bodem om mensen langer
zelfstandig in de eigen omgeving te kunnen laten wonen.
Het ontwikkelen van inwonersinitiatieven neemt toe in diversiteit en opzet.
Dit vraagt in de ontwikkelingsfase een open en flexibele instelling vanuit het inwonersinitiatief en de
gemeente als het gaat om het indienen van een subsidieverzoek door het inwonersinitiatief en de
beoordeling van een subsidieverzoek.
Binnen de nieuwe Algemene subsidieverordening komt er volgens onderstaande uitgangspunten een
subsidiekader voor deze initiatieven. Binnen deze kaders is er flexibiliteit en ruimte aanwezig om ieder
initiatief op zijn eigen waarde te kunnen beoordelen.
Onze gezamenlijke doelen:
- het versterken van de sociale infrastructuur;
- het versterken van de lokale identiteit;
- het bevorderen van de gezondheid;
- het bevorderen van de zelfredzaamheid;
- bouwen aan de toekomst met jeugdwerk en jeugdafdelingen;
- het bevorderen van de duurzaamheid.
Voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen:
- maatgevend is dat het betreffende inwonersinitiatief gezien wordt als een algemene voorziening
binnen het sociaal domein (Participatiewet, Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning);
- een vereiste is dat het inwonersinitiatief de vorm van een rechtspersoon aanneemt (stichting of
coöperatie);
- het initiatief wordt beoordeeld op basis van een vooraf in te dienen exploitatiebegroting en achteraf
in te dienen jaarverslag;
- reguliere afstemmingsmomenten tussen de gemeente en het inwonersinitiatief betreffende de
ontwikkelingen binnen inwonersinitiatief.
De manier waarop we de subsidie berekenen:
de subsidie wordt voorlopig berekend op basis van de vooraf door de aanvrager ingediende
exploitatiebegroting en definitief vastgesteld op basis van het achteraf ingediende jaarverslag.
Het voor aanvragen beschikbare subsidiebedrag:
er is geen subsidieplafond . Het beschikbare subsidiebedrag wordt per initiatief op basis van de
exploitatiebegroting vastgesteld.

