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Wat hebben we aan het 
einde van de bijeenkomst 
bereikt?  

De raadsleden en bewoners zijn geïnformeerd en hebben vragen kunnen 
stellen over de evaluatie van de verordening subsidies vrijwilligersactiviteiten 
welzijn en zorg 2017 en de conclusie en aanbevelingen die uit deze evaluatie 
voortkomen. 

Raadsleden en bewoners hebben hun mening kenbaar kunnen maken over de 
voorgenomen acties van het college naar aanleiding van de evaluatie, 
conclusies en aanbevelingen. Zij hebben input kunnen geven voor deze acties.  

Vorm bijeenkomst Presentatie en discussie in kleine groepen 

Wie neemt uiteindelijk het 
besluit?  

Het college van burgemeester en wethouders 

Verloop voorgaande 
proces 

- enquête onder vrijwilligersorganisaties ten aanzien van de ervaringen met het 
proces van de flexibele subsidies (december 2016) 

- bijeenkomst in het kader van de procesevaluatie flexibele subsidies met een 
aantal vrijwilligersorganisaties die ervaring hebben met aanvragen van 
flexibele subsidies (4 september 2017) 

- enquête onder vrijwilligersorganisaties en beleidsmedewerkers met 
betrekking tot hun mening over de thema’s van de tenders 2017 en wensen 
ten aanzien van de thema’s voor 2018. 

- werkconferentie met vrijwilligersorganisaties en beleidsmedewerkers i.h.k.v. 
de effectmeting dor MOvisie om te komen tot een toetsingskader(12 maart 
2018) 

- werkconferentie met vrijwilligersorganisaties i.h.k.v. de effectmeting door 
MOvisie om de effecten van vrijwilligerswerk te onderzoeken (13 april 2018) 

- enquête onder alle vrijwilligersorganisaties i.h.k.v. de effectmeting door 
MOvisie  (mei-juni 2018) 

- interviews met vrijwilligers en deelnemers aan vrijwilligersactiviteiten i.h.k.v. 
de effectmeting door MOvisie (juni 2018)  

- terugkoppeling aan vrijwilligersorganisaties conclusies en aanbevelingen 
MOvisie (27 augustus 2018) 

Inhoud  Sinds 2015 kent de gemeente ten aanzien van de verlening van subsidies voor 
vrijwilligersactiviteiten de systematiek van basissubsidies en flexibele 
subsidies. Bij de vaststelling van de verordening subsidies 
vrijwilligersactiviteiten welzijn en zorg 2017 op 16 juni 2016 werd met de raad 
afgesproken dat eind 2018 een evaluatie van de verordening zou plaatsvinden. 
Op grond van een motie van de raad werd de proces evaluatie al in 2017 



 

 

 

 

 

 

uitgevoerd en in december 2017 door de raad vastgesteld.  In 2018 is een 
brede evaluatie uitgevoerd bestaande uit drie onderdelen t.w. een effectmeting 
door MOvisie, een cijfermatig/inhoudelijke analyse en eerder genoemde 
procesevaluatie. Deze onderdelen zijn verwerkt in een notitie. 

De conclusies en aanbeveling uit de evaluatie worden aan de raad 
gepresenteerd. Het college zal op basis van de aanbevelingen in 2019 een 
aantal acties uitvoeren om de conclusies en aanbevelingen verder te 
verdiepen en te concretiseren. Hierover gaan we graag met de raad en 
bewoners het gesprek aan. 

 

Van de raadsleden wordt 
gevraagd 

Zich te informeren en in gesprek te gaan met aanwezige 
vrijwilligersorganisaties 

Worden er extra partijen 
uitgenodigd voor de 
stadsronde 

Ja, Vrijwilligersorganisaties. 

Vervolgtraject In 2019 zullen de vervolgopdrachten naar aanleiding van de evaluatie worden 
uitgevoerd. De resultaten daarvan zullen eind 2019 met de raad worden 
gedeeld.   

 


