
Samenvatting 
Hoofdpunten uit de Uitvoeringsregels Subsidie 
Maatschappelijke Effecten
De samenleving verandert (of is veranderd) en daarom willen we een subsidieregeling die beter 
aansluit bij wat de samenleving wil. Organisaties vragen ons om ondersteuning en financiële ruimte 
voor de uitvoering van hun activiteiten. Met de gemeentelijke subsidieregeling ‘Uitvoeringsregels 
Subsidie Maatschappelijke Effecten 2020’ ondersteunen we initiatieven uit de samenleving die van 
belang zijn voor onze inwoners. Hieronder leest u een samenvatting van deze regeling. Wilt u een 
subsidieaanvraag indienen? Lees dan eerst de gehele regeling goed door. 

Wat is het doel van de subsidie?
Het doel van deze subsidie is om activiteiten te stimuleren, waar inwoners uit onze gemeente iets aan 
hebben en die bijdragen aan de gewenste maatschappelijke effecten, zoals:

 eigen regie en verantwoordelijkheid;
 maximale ontwikkelingsmogelijkheden voor kinderen en jongeren;
 optimale vitaliteit; 
 een samenleving waaraan iedereen zijn of haar steentje bijdraagt. 

Verder moeten de activiteiten in lijn zijn met de uitgangspunten van de gemeente, zoals bijvoorbeeld 
zelfredzaamheid/samenredzaamheid en de inclusieve samenleving waarin iedereen mee kan doen.  

Wie kan deze subsidie aanvragen?
Deze regeling is bedoeld voor organisaties die op maatschappelijk gebied een toegevoegde waarde 
leveren aan onze inwoners en die geen winst nastreven. De activiteiten van deze organisaties komen 
voort uit eigen initiatief vanuit de maatschappij en niet in opdracht van de gemeente.

Waarvoor kunt u subsidie aanvragen?
U kunt subsidie aanvragen voor een aanvullende financiering van activiteiten die voldoen aan wat 
hierboven vermeld staat.

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor subsidie moet uw organisatie aan bepaalde algemene en 
inhoudelijke voorwaarden voldoen. Zo moet u bijvoorbeeld een plan aanleveren waarin u duidelijk 
omschrijft wat het te behalen maatschappelijke effect (doel) is en wat de toegevoegde waarde is. Ook 
moet u een plan van aanpak voor het uitvoeren van de activiteiten bijvoegen. 

Hoeveel subsidie kunt u aanvragen?
Alleen het exploitatietekort komt in aanmerking voor subsidie. Subsidie van de gemeente zal nooit 
meer zijn dan 50% van de exploitatiekosten. Het college van burgemeester en wethouders bepaalt de 
maximale gemeentelijke bijdrage. Ze doet dit op basis van: 

 uw plannen;
 de maatschappelijke toegevoegde waarde; 
 en de wijze waarin uw organisatie zelf voorziet in voldoende inkomsten. 

Subsidieplafond
Voor de uitvoering van deze regeling wordt jaarlijks een bepaald budget (subsidieplafond) toegekend. 
Als er in totaal een grotere bijdrage wordt aangevraagd dan er budget beschikbaar is, dan bepaalt de 
rangschikking door de gemeente welk kortingspercentage wordt toegepast. 
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Hoe lang is de subsidie beschikbaar?
Uitgangspunt is dat organisaties zo zelfredzaam mogelijk zijn en zo weinig mogelijk en zo kort 
mogelijk subsidie nodig hebben. 

Aanvraag subsidie en werkwijze
Uiterlijk 1 juli is het aanvraagformulier voor de subsidie van het volgende kalenderjaar digitaal 
beschikbaar. U moet de subsidieaanvraag jaarlijks vóór 1 september én volledig indienen om in 
aanmerking te komen voor subsidie. De gemeente toetst op algemene en inhoudelijke criteria of de 
grondslag voor subsidie aanwezig is en bepaalt het eventuele subsidiebedrag. 
Als er (na inhoudelijke toetsing) in totaal meer subsidie wordt aangevraagd dan het budgetplafond 
toelaat, dan bepaalt de gemeente op basis van een scoreformulier de rangschikking van de 
aanvragen. De rangschikking bepaalt hoe hoog de korting per aanvraag is. Het totaal aan korting zorgt 
dat de gemeente binnen het subsidieplafond blijft. 
Na afloop van het subsidiejaar bepalen we de definitieve subsidie op basis van het werkelijke tekort. 
Het definitieve subsidiebedrag zal nooit meer zijn dan het voorlopige subsidiebedrag. Teveel 
ontvangen subsidie moet worden terugbetaald. 

Weergave van het proces 
In onderstaand schema is weergegeven hoe het proces van subsidiëring er in hoofdlijnen uitziet. Het 
start met een aanvraag. Vervolgens kijken we of de (sociaal maatschappelijke) activiteiten een initiatief 
uit de samenleving zijn. Deze kunnen niet tegelijkertijd onder een andere gemeentelijke 
subsidieregeling vallen. Als uw organisatie en uw activiteiten voldoen aan de voorwaarden, bepaalt de 
gemeente de maximale subsidie. 
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