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Aanleiding Evaluatie en Stadsronde 

 
Bij de vaststelling van de Verordening Subsidies 
Vrijwilligersactiviteiten Welzijn en Zorg 2017, door 
de raad op 30-05-2016, heeft de raad opdracht 
gegeven tot het uitvoeren van een evaluatie van de 
verordening en de resultaten daarvan eind 2018 te 
presenteren. 

 

 



Hoe zat het ook al weer?  
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Korte terugblik 2013-2016 
• Tot 2015: 2 verordeningen (1 voor 

vrijwilligersorganisaties, 1 voor buurtplatforms). 

• 2013 – 2014: experimenten incidentele 
subsidieregelingen Meer voor Elkaar 

• 2014 – 2015: groot dialoogproces (aanleiding 
transformatie sociaal domein, rekenkamerrapport 
besteding buurtbudgetten, wegvallen 
leefbaarheidsfonds, ruimte voor nieuwe initiatieven  

• 2015: invoering nieuwe subsidiesystematiek 

• 2016: voortzetting dialoogproces met als uitkomst 
nieuwe verordening ingaande 2017. 

Proces is gecombineerd met het vernieuwen en 
intensiveren van de gemeentelijke vrijwilligers-
ondersteuning  

 



Hoe ziet de verordening er uit? 
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Uitgangspunten verordening  

• Één verordening voor alle gesubsidieerde 
vrijwilligersorganisaties inclusief 
buurtnetwerken io 

• Verantwoording en afrekening voor allemaal 
gelijk cf de Algemene Subsidieverordening 2015 

• Basissubsidies 

• Flexibele subsidies 

• Ruimte voor nieuwe initiatieven 

• Integrale benadering door verbinding op inhoud 
en budget met verschillende beleidsvelden 

 



2 uitvoeringsregelingen 

• Bewonerinitiatieven 

• Uitvoeringsregeling buurtnetwerken i.o. 

 



Evaluatie: vraagstelling en uitvoering 

Verordening subsidies vrijwilligersactiviteiten welzijn en zorg 2017  

 



Vraagstelling 

Draagt de verordening bij aan het goed functioneren van 
vrijwilligersorganisaties en leveren de op basis van de 
verordening gesubsidieerde activiteiten van 
vrijwilligersorganisaties ook daadwerkelijk een bijdrage aan 
de beleidsdoelstellingen. 

 

Wat willen we dan weten? 

– Werkt de nieuwe systematiek zoals in de verordening is 
vastgelegd? 

– Draagt dit bij aan het beter functioneren van vrijwillige inzet? 

– Dragen de gesubsidieerde activiteiten ook bij aan de 
beleidsdoelstellingen van de gemeente? 

– Wat kunnen we doen om dit te verbeteren? 

 



Opzet evaluatie 

• Effectmeting door Movisie 

• Cijfermatige analyse  

• Proces evaluatie (december 2017 vastgesteld 
door de raad) 



Conclusies en aanbevelingen 
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Conclusies en aanbevelingen 
Conclusie 1: Huidig toetsingskader is onvoldoende. 

Aanbeveling: In 2019 kan een nieuw toetsingskader worden 
ontwikkeld, waarbij zowel aandacht moet zijn voor de 
noodzakelijke ruimte om te kunnen innoveren als de 
aansluiting bij de gemeentelijke beleidsdoelstellingen. 

 

Conclusie 2: Toegankelijkheid is over het algemeen goed 
maar kan verbeterd worden voor mensen met een beperking 

Aanbeveling: Bevorderen kennisdeling en opleidings-
mogelijkheden voor vrijwilligers 

 

Conclusie 3: De basissubsidie waarborgt de huidige 
activiteiten. De verbinding tussen de eigen activiteiten en de 
mogelijkheden van de flexibele subsidies zijn niet duidelijk. 

Aanbeveling 3: Houd huidige subsidiesystematiek in stand. 

 

 

 



Conclusies en aanbevelingen 
Conclusie 4: Vrijwilligers(-organisaties) in kwetsbare 
buurten hebben meer moeite met het verwerven van 
middelen voor het uitvoeren van projecten 

Aanbeveling: Onderzoek mogelijkheid van een meer 
buurtgerichte subsidiesystematiek 

 

Conclusie 5: De meeste middelen worden stadsbreed ingezet 

Aanbeveling: Onderzoek in hoeverre subsidies aan 
activiteiten die als stadsbreed worden aangemerkt toch niet 
als buurtgericht worden ingezet (i.c.m. aanbeveling 4) 

 

Conclusie 6: Verbeter de communicatie 

Aanbeveling: Aandacht houden voor continue verbeteren van 
communicatie en communicatievormen 

 

 

 

  



Wat gaan we doen 
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Collegebesluit 
• In 2019 wordt een voorstel ontwikkeld om het 

toetsingskader voor basis- en flexibele subsidies te 
verbeteren. Bij de ontwikkeling van dit kader worden de 
vrijwilligersorganisaties actief betrokken 

• In 2019 wordt samen met vrijwilligersorganisaties een 
model ontwikkeld voor kennisbevordering van 
vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties over omgaan met 
specifieke doelgroepen en andere relevante onderwerpen 

• in 2019 wordt onderzocht of een werkbaar, transparant 
systeem kan worden ontwikkeld waarbij buurtgerichte 
inzet en aansluiting bij buurtgerelateerde problematiek 
meegewogen kan worden. 

• Uitvoeringsregeling buurtnetwerken en regeling 
bewonersinitiatieven worden in onderzoek meegenomen. 

• Eind 2019 conclusies van bovenstaande voorleggen aan de 
raad 

 



Vragen aan raadsleden 

• Wat heeft u gemist in de conclusies en 
aanbevelingen? 

 

• Wat heeft u nog toe te voegen aan de voorstellen 
voor 2019? 

 




