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____ Inleiding ____________________ 

 
Voor u ligt het subsidiebeleid Welzijn en Participatie in de gemeente Asten voor 
de periode 2018-20201. Dit subsidiebeleid bouwt voort op de doelstelling en 
uitgangspunten zoals geformuleerd in het ‘Subsidiebeleid Welzijn en Zorg Nieuwe 
Stijl Gemeente Asten 2014-2016’2-3. Het geeft de richting aan waarmee de 
gemeente in de periode 2018-2020 subsidie wil verstrekken mede gericht op het 
verankeren van de participatiegedachte in de Astense samenleving. 
 
In het nieuwe subsidiebeleid worden vrijwilligersorganisaties en professionele 
organisaties uitgedaagd om nog meer over hun rol in de samenleving na te 
denken. Met het subsidiebeleid wordt getracht een goed en samenhangend 
aanbod van voorzieningen te creëren, waardoor iedere inwoner kansen krijgt om 
mee te doen op een manier die bij hem of haar past.  
 
Er is voor gekozen om de titel van het subsidiebeleid te wijzigen in ‘Welzijn en 
Participatie’. Hiermee is het woord ‘Zorg’ uit de titel verdwenen. Deze nieuwe titel 
sluit beter aan op de huidige tijdgeest en het nieuwe beleid.  
 
Het nieuwe subsidiebeleid bestaat uit dit beleidskader, een algemene 
subsidieverordening, een deelverordening en een jaarlijks subsidieprogramma. 
 
  

                                           
1 Waar in de tekst staat ‘2018-2020’ wordt ‘2018 tot en met 2020’ bedoeld.  
2 Waar in de tekst staat ‘2014-2016’ wordt ‘2014 tot en met 2016’ bedoeld.  
3 2017 Is aangemerkt als overgangsjaar. Het subsidiebeleid 2014 tot en met 2016 is van 
overeenkomstige toepassing verklaard.   
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____ De participatiesamenleving ___________ 

 
Naar een participatiesamenleving 
 
Door de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning in 2007 en de drie 
decentralisaties op het terrein van de Wmo (AWBZ), Jeugd en Participatie in 2015 
is de samenleving de laatste jaren in een snel tempo veranderd. Groot 
gedachtegoed bij deze veranderende samenleving is het zoveel mogelijk 
faciliteren en stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid, de eigen kracht en 
de zelfredzaamheid van de burgers. Steun is er alleen voor wie het niet zelf of in 
eigen omgeving kan regelen en organiseren. Oftewel, het terugleggen van 
verantwoordelijkheden bij de burgers, daar waar het kan en mag. Dit wordt ook 
wel de participatiesamenleving genoemd.  
 
De gemeente Asten ziet een zelfredzame samenleving, waarin individuen, 
groepen, vrijwilligersorganisaties en professionele organisaties zelf hun weg 
weten te vinden en waar nodig elkaar stimuleren, activeren en ondersteunen. De 
gemeente Asten neemt haar verantwoordelijkheid en biedt een vangnet voor 
mensen die zichzelf niet (volledig) kunnen redden. Daarnaast biedt de gemeente 
Asten voorzieningen en ondersteuning om het zelf organiserend vermogen van de 
lokale gemeenschap te versterken. Er wordt gestreefd naar een samenleving 
waarin binnen het totale aanbod van vrijwilligersorganisaties en professionele 
organisaties plaats is voor iedereen.  
 
Doelstelling van de gemeente 
 

De gemeente streeft naar een leefbare, veilige samenleving met een 

basisniveau van voorzieningen waarin voldoende ruimte is voor opvang, 

ontplooiing, ontmoeting en ontspanning. Uitgangspunt is een hoge mate van 

eigen verantwoordelijkheid, eigen kracht en zelfredzaamheid van burgers. De 

vrijwilligersorganisaties en professionele organisaties vormen samen het 

aanbod en dragen actief bij aan het behouden en versterken van de sociale 

cohesie. Hun activiteiten zijn gericht op preventie, zelfredzaamheid en 

participatie van inwoners van Asten, zodat iedereen kan meedoen aan de 

samenleving. 

 
In de periode 2014-2017 is in de gemeente Asten hard gewerkt om de 
ontwikkeling van de participatiesamenleving vorm te geven. Op verschillende 
manieren is getracht de eigen verantwoordelijkheid, eigen kracht en 
zelfredzaamheid van burgers, vrijwilligersorganisaties en professionele 
organisaties te vergroten. Daarbij hebben het Lokaal Sociaal Netwerk Asten en 
het Steunpunt Guidoasten een rol gespeeld. De inzet van structurele en 
incidentele subsidies maakte het mogelijk om bepaalde activiteiten uit te voeren. 
Dat de participatiesamenleving niet van de ene op de andere dag gerealiseerd is 
moge duidelijk zijn. De gemeente kan dit ook niet alleen, maar hiervoor is juist 
de hulp nodig van de burgers, vrijwilligersorganisaties en professionele 
organisaties. Het streven is om de burger zo lang mogelijk te laten participeren in 
de Astense samenleving. De periode 2018-2020 zal gebruikt worden om de 
participatiesamenleving verder te verankeren in de gemeente Asten. 
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Rollen veranderen 
 
Doordat de samenleving verandert, veranderen ook de rollen van de actoren in 
die samenleving. In de periode 2014-2017 is in Asten een voorzichtige eerste 
stap gezet naar die veranderende rollen van de gemeente, 
vrijwilligersorganisaties, professionele organisaties en burgers. In de periode 
2018-2020 zal hier verder vorm aan worden gegeven. Daarbij geldt de volgende 
rolverdeling.  
 

Wie Rol  

Gemeente  

De gemeente voert regie op ‘het laten ontstaan’ van 
initiatieven en heeft daarnaast een ondersteunende - 
en faciliterende rol.  
Initiatieven zullen van organisaties en burgers zelf 
moeten komen. 

Vrijwilligersorganisaties  

Vrijwilligersorganisaties worden gestimuleerd om  
naast hun eigen activiteiten als het ware ‘naar buiten 
te treden’ door het leveren van nieuwe en extra 
activiteiten gericht op de participatiesamenleving. Dit 
kan heel divers zijn. Hierbij kan gedacht worden aan: 
activiteiten toegankelijk maken voor mensen met een 
beperking of het organiseren van een ouderavond 
over opvoeding. 

Professionele 
organisaties 

Aansturing door professionals; professionele 
organisaties moeten meer gaan ondersteunen en 
faciliteren in plaats van zelf alle activiteiten 
uitvoeren. 

Burgers 
Ontplooien van initiatieven gericht op de 
participatiesamenleving door en voor burgers. 
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____ Uitgangspunten subsidiebeleid _________ 

 
Subsidie als middel 
 
De gemeente verstrekt subsidie om bepaalde maatschappelijke doelen te 
realiseren. Deze doelen komen voort uit verschillende beleidsnota’s zoals; 
Beleidsplan Wmo, Uitvoeringsplan lokaal sociaal domein en Nota Integraal 
Jeugdbeleid. Naast het realiseren van de beleidsdoelen uit deze nota’s en 
plannen, is het subsidiebeleid zo ingericht dat de participatiegedachte zich verder 
kan verstevigen in de Astense samenleving. Het verlenen van subsidie is een 
uitgelezen middel om bij te dragen aan de invulling van deze ontwikkeling en 
gedachtegoed. 
 
Doelen 
 
Het nieuwe subsidiebeleid gaat uit van de volgende doelen: 
• Een helder en eenvoudig kader. 
• Subsidieverstrekking voor activiteiten die passen binnen de realisatie van de 

maatschappelijke doelen en participatiegedachte van de gemeente. 
• Subsidie als preventief en stimulerend middel inzetten om duurdere en 

zwaardere vormen van ondersteuning te voorkomen of te verminderen.  
• Ruimte vrijmaken voor samenwerking en innovatieve activiteiten. 
 
Heldere uitgangspunten, deregulering en eenvoudige procedures zijn essentieel 
voor vrijwilligersorganisaties en professionele organisaties die een subsidie 
aanvragen. Hierbij gaat het o.a. om het beschikbaar stellen van relevante 
informatie door de gemeente, formuleren van duidelijke criteria voor incidentele 
subsidies, vergemakkelijken van de aanvraag van een incidentele subsidie en het 
stroomlijnen en terugdringen van de verantwoordingslast. In de periode 2018-
2020 zal het mogelijk zijn om een incidentele subsidie digitaal aan te vragen. Ook 
zal, daar waar gewenst, de communicatie tussen de gemeente en 
subsidieaanvrager via de mail gaan lopen, zo kan bijv. het subsidieprogramma via 
de mail worden verstuurd. Doel is de kwaliteit van de dienstverlening te 
verbeteren en de regeldruk te verminderen.  
 
Reikwijdte nieuw subsidiebeleid 
 
De gemeentelijke subsidieverlening kenmerkt zich door een grote diversiteit en 
omvang. Het is daarom noodzakelijk om de reikwijdte van dit nieuwe 
subsidiebeleid aan te geven.  
 
Zoals al eerder aangegeven verleent de gemeente niet zomaar subsidie. Met het 
verlenen van subsidie wil de gemeente bepaalde maatschappelijke doelen 
bereiken. Het moet helder zijn voor welke beleidsterreinen, in het kader van dit 
subsidiebeleid, de gemeente subsidie wil verlenen. 
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De gemeente verwacht dat de Astense vrijwilligersorganisaties en professionele 
organisaties aan de hieronder genoemde beleidsterreinen een bijdrage leveren: 
• Maatschappelijke participatie en leefbaarheid; 
• Sport4; 
• Cultuureducatie en amateurkunst5; 
• Zorg6; 
• Educatie en onderwijs; 
• Natuur en milieu; 
• Verkeer en vervoer.  
 
Ook moet duidelijk zijn voor welke activiteiten de gemeente subsidie wil verlenen. 
Daarbij staat voorop dat er een aantoonbare relatie moet zijn tussen de te 
subsidiëren activiteit en de bijdrage die deze levert aan de realisatie van de 
maatschappelijke doelen en de participatiesamenleving. Om dit duidelijk te 
maken wordt gebruik gemaakt van onderstaande piramide.  

 
De brede basis van deze piramide bestaat uit dat wat mensen al dan niet in 
georganiseerd verband met en voor elkaar doen: activiteiten in het lokale veld 
van informele zorg en hulpverlening en het verenigingsleven.  

 
De lagen daarboven bestaan uit activiteiten/diensten die door professionals 
worden uitgevoerd, met als toevoeging, hoe hoger in de piramide hoe 
specialistischer de activiteit/dienst. De laag van de algemene en collectieve 
voorzieningen is een lokale aangelegenheid. Deze activiteiten/diensten zijn lokaal 
toegankelijk en worden met lokale middelen (subsidie) gefinancierd. 
 
De maatwerkvoorzieningen en specialistische vormen van zorg worden regionaal 
ingekocht, wel zoveel mogelijk lokaal uitgevoerd. De financiering van deze 
activiteiten/diensten valt buiten dit beleidskader. 
 
  

                                           
4 Met uitzondering van cafésport-, hobby- en gezelschapsverenigingen. 
5 Met uitzondering van kerkelijke en religieuze organisaties.   
6 Waaronder ook gezondheidsbevordering.  
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Vrijwilligersorganisaties  
 
De vrijwilligersorganisaties in Asten vormen de onderste laag van de piramide. Zij 
voeren activiteiten uit die bijdragen aan een basisniveau van voorzieningen in de 
gemeente Asten. Zij kunnen in aanmerking komen voor een structurele subsidie. 
Met deze jaarlijkse subsidie stelt de gemeente de vrijwilligersorganisaties in staat 
om hun basisaanbod aan activiteiten in stand te houden. Daarnaast kunnen de 
vrijwilligersorganisaties in aanmerking komen voor een aanvullende incidentele 
subsidie, indien zij naast hun eigen basisaanbod als het ware ‘naar buiten treden’ 
door het leveren van nieuwe en extra activiteiten gericht op de 
participatiesamenleving. Daarbij dient men er rekening mee te houden dat niet 
iedere vrijwilligersorganisatie in staat is om deze extra activiteit(en) te leveren. 
Hier zal een juiste balans moeten worden gevonden. Initiatieven zullen vanuit 
vrijwilligersorganisaties zelf gevoed moeten worden. Verder blijft de mogelijkheid 
bestaan voor vrijwilligersorganisaties om een incidentele activiteitensubsidie of 
subsidie voor deskundigheidsbevordering aan te vragen. 
 
Aandacht voor vrijwilligerswerk 
 
De vrijwilliger speelt een grote en belangrijke rol in de Astense samenleving. Als 
gevolg van de veranderingen in de samenleving kan het zijn dat een andere inzet 
van de vrijwilliger wordt verwacht. Aandacht voor het vrijwilligerswerk in de 
periode 2018-2020 is van belang om vrijwilligers te vinden, te binden en te 
ondersteunen. Vooral het vinden van nieuwe vrijwilligers is moeilijk, dit kwam 
ook veelvuldig naar voren tijdens de bijeenkomst met de vrijwilligersorganisaties 
op 5 april 2016.   
Samen met de vrijwilligerscentrale van Onis Welzijn zal worden bekeken waar de 
behoeften aan ondersteuning liggen als gevolg van de veranderende 
samenleving. 
 
Professionele organisaties  
 
Professionele organisaties konden tot en met 2016 in aanmerking komen voor 
een budgetsubsidie onder voorwaarde dat er een uitvoeringsovereenkomst werd 
gesloten. In de uitvoeringsovereenkomst werden de maatschappelijke effecten 
benoemd en de activiteiten beschreven die werden geleverd. Helaas bleek de 
uitvoeringsovereenkomst in de praktijk niet goed te functioneren. Enerzijds was 
het niet mogelijk om met iedere professionele organisatie een 
uitvoeringsovereenkomst te sluiten anderzijds was de uitvoeringsovereenkomst 
kwetsbaar omdat deze neigde naar een overheidsopdracht in de zin van de 
Aanbestedingswet.  
 
Vanaf 2017 wordt aan de professionele organisaties op basis van een beschikking 
een subsidie verleend. Daartoe dienen de professionele organisaties jaarlijks een 
subsidieaanvraag in, onder meer voorzien van een financiële specificatie 
aangaande de uit te voeren activiteiten. Alleen die activiteiten komen in 
aanmerking voor subsidie die vallen binnen de laag van de algemene en 
collectieve voorzieningen (zie piramide). In de subsidiebeschikking wordt een 
duidelijk onderscheid gemaakt tussen de structurele meerjarensubsidie en 
maatwerksubsidie die jaarlijks worden bezien. In de subsidieaanvraag mogen de 
professionele organisaties bij het onderdeel maatwerksubsidie een zogenaamde 
‘vrije ruimte’ opnemen. Deze vrije ruimte is bedoeld voor flexibiliteit en innovatie. 
De gekozen werkwijze heeft als consequentie dat de professionele organisaties 
uitgesloten worden van de incidentele subsidies. De professionele organisaties 
zijn verplicht om jaarlijks verantwoording af te leggen over de geleverde 
prestaties.  
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Rol van de burger  
 
De gemeente ziet de komende jaren een grotere rol weggelegd voor 
burgerinitiatieven. Burgerinitiatieven kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van 
de participatiesamenleving. Onder burgerinitiatieven verstaan we een initiatief 
van één of meer burgers dat onverplicht wordt opgestart ten behoeve van 
anderen of de samenleving7. Initiatieven van één burger of groepjes burgers die 
de handen in een slaan. Burgers die samen zorgen voor de leefbaarheid in de 
buurt en wijk.  
 
Burgerinitiatieven zijn interessant voor de gemeente omdat deze o.a.:  
• De eigen verantwoordelijkheid van burgers stimuleren. 
• De betrokkenheid van burgers bij de eigen buurt/wijk stimuleren. 
• De sociale cohesie en integratie bevorderen. 
• Bijdragen aan grotere burgertevredenheid. 
• De kloof tussen burger en overheid verkleinen. 
 
Veel initiatiefnemers hebben bij de ontwikkeling van hun initiatief behoefte aan 
ondersteuning en kloppen bij de gemeente aan. Belangrijke 
ondersteuningsbehoeften zijn o.a.: 
• Inschatten of een idee haalbaar is. 
• Nagaan of het juridisch is toegestaan. 
• Schrijven van het plan/subsidieverzoek. 
• Financiering krijgen. 
• Inrichten van een netwerk. 
• Uitzetten in de wijk/buurt’. 
• Communicatie/publiciteit.  
 
De rol van de gemeente bij burgerinitiatieven is zowel gericht op regievoering van 
‘het laten ontstaan’ van initiatieven als op ondersteuning en facilitering. In het 
nieuwe subsidiebeleid is het mogelijk om voor burgerinitiatieven een incidentele 
subsidie aan te vragen.  
  

                                           
7 De definitie komt uit de uitgave ‘Help een burgerinitiatief!, Ministerie van Binnenlandse Zaken, 
Directie Openbaar Bestuur en Democratie en Cluster Democratie en Burgerschap, november 2010.      
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____ Soorten subsidie ________________ 

 
De gemeente maakt onderscheid tussen twee soorten subsidie, namelijk 
structurele en incidentele subsidie.  
 
Onderstaand wordt schematisch weergegeven welke subsidie onder de structurele 
– en welke onder de incidentele subsidie valt. Om duidelijk aan te geven waar de 
verschillen zitten tussen het huidige subsidiebeleid en het nieuwe subsidiebeleid 
zijn twee schema’s opgenomen.  
 
Huidige situatie 
 

Structureel  Incidenteel 

Budgetsubsidie Activiteitensubsidie 

Doelgroepsubsidie Kadervorming/deskundigheidsbevordering 

Participatiesubsidie Projectsubsidie Wmo 

Accommodatiesubsidie  
Schematische weergave subsidies periode 2014-2017 

 
Nieuwe situatie 
 

Structureel  Incidenteel 

Budgetsubsidie Activiteitensubsidie 

Doelgroepsubsidie Kadervorming/deskundigheidsbevordering 

Participatiesubsidie Incidentele participatiesubsidie 

Accommodatiesubsidie  
Schematische weergave subsidies periode 2018-2020 

 
Structurele subsidie 
 
De structurele subsidie heeft betrekking op voortdurende activiteiten van een 
vrijwillige- of professionele organisatie en wordt voor een periode van maximaal 4 
jaar toegekend. De subsidie wordt jaarlijks ingevolge de begroting verstrekt. De 
organisaties die een structurele subsidie ontvangen worden opgenomen in het 
jaarlijkse subsidieprogramma.  
 
De structurele subsidievormen blijven gehandhaafd (zie bovenstaand schema).  
 
Bij de doelgroepsubsidie worden doelgroepen benoemd die speciale aandacht 
behoeven. Voor de periode 2018-2020 zijn dit de volgende doelgroepen: 
• Jeugd tot en met 18 jaar. 
• Mensen met een beperking. 
• Mensen in achterstandsituaties. 
• Kwetsbare ouderen. 
Dit zijn overigens dezelfde doelgroepen als in de subsidieperiode 2014-2017.  
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In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven voor welke structurele 
subsidie de professionele – en vrijwilligersorganisaties in aanmerking kunnen 
komen.  
 

Subsidie Organisatie 

Budgetsubsidie Professionele organisatie 

Doelgroepsubsidie Vrijwilligersorganisatie 

Participatiesubsidie Vrijwilligersorganisatie 

Accommodatiesubsidie Vrijwilligers- en professionele organisaties  

 
Incidentele subsidie 
 
Bij de incidentele subsidies worden, ten opzichte van de subsidieperiode 2014-
2017, de volgende veranderingen doorgevoerd:  
• Vanaf 2018 kunnen alleen nog vrijwilligersorganisaties een beroep doen op 

een incidentele subsidie.  
• Het budget voor activiteitensubsidie en subsidie voor 

kadervorming/deskundigheidsbevordering wordt samengevoegd. De criteria 
zijn versoepeld en transparanter gemaakt. De termijn dat een aanvraag 
tenminste 8 weken voor aanvang van de activiteit moet worden ingediend is 
vervallen. Het wordt mogelijk om een subsidie digitaal aan te vragen. Dit 
geldt overigens voor alle hier genoemde incidentele subsidies. 

• De projectsubsidie Wmo verdwijnt. Het budget wordt overgeheveld naar de 
incidentele participatiesubsidie. De incidentele participatiesubsidie is bedoeld 
om vrijwilligersorganisaties te stimuleren nieuwe en extra activiteiten te 
ontplooien, boven op hun basisaanbod, gericht op de participatiesamenleving. 
De subsidie kan verstrekt worden voor het organiseren van een activiteit of 
het opstarten van een project.  

• De incidentele participatiesubsidie is ook bedoeld voor burgerinitiatieven. 
 
De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een structurele – en/of 
incidentele subsidie staan vermeld in de ‘Algemene subsidieverordening 
gemeente Asten 2017’ en ‘Deelverordening subsidie Welzijn en Participatie 
gemeente Asten 2017’.  
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____ Innovatie en samenwerking __________ 

 
De gemeente wil met de incidentele participatiesubsidie de 
vrijwilligersorganisaties en burgers uitdagen en prikkelen om met nieuwe en extra 
activiteiten te komen. Deze activiteiten moeten bijdragen aan de kansen die de 
inwoners van Asten krijgen om gedurende de hele levensloop mee te doen naar 
vermogen en talent. Met het verlenen van subsidie wordt getracht een 
vernieuwing, verbreding en/of verbetering in het aanbod te realiseren. 
 
De gemeente hoopt ook dat activiteiten opgezet worden vanuit samenwerking. 
Daar waar vrijwilligersorganisaties en/of burgers niet in staat zijn activiteiten 
zelfstandig te ontwikkelen en te organiseren, moeten zij wellicht andere partijen 
opzoeken, elkaar ondersteunen en de samenwerking aangaan. 
 

____ Financiën ___________________ 

 
De gemeentelijke financiën staan al jaren onder druk. Enerzijds door 
teruglopende inkomsten en anderzijds door een toename van het aantal taken en 
daarmee gepaard gaande kosten. In de beleidsperiode 2014-2017 heeft dit geleid 
tot een structurele bezuiniging op Wmo, welzijn en zorg oplopend tot  
€ 368.000,= in 2017. De vrijwilligers- en professionele organisaties hebben dit 
gevoeld door een korting op hun structurele subsidiebudget. 
 
In de beleidsperiode 2018-2020 wil de gemeente de participatiegedachte in de 
Astense samenleving verankeren. Hierbij vraagt de gemeente aan de 
vrijwilligersorganisaties, professionele organisaties en de burgers om hun rol  
te pakken. Wil de gemeente deze verankering goed kunnen realiseren dan vraagt 
dat om een investering van de gemeente.  
 

Als we willen dat inwoners van Asten die dat kunnen, verantwoordelijkheid nemen 

voor zichzelf, maar ook betrokken zijn bij anderen, dan is een laagdrempelig en 

preventief aanbod van diensten en voorzieningen noodzakelijk. Hierdoor 

voorkomen we de behoefte aan duurdere ondersteuning zoveel mogelijk en 

kunnen inwoners zolang mogelijk eigen verantwoordelijkheid nemen. Een goed 

niveau aan basisvoorzieningen is het preventieve middel om het beroep op dure 

individuele maatwerkvoorzieningen terug te dringen. 

 
Waaruit bestaat de investering? 
• In de beleidsperiode 2018-2020 wordt geen nieuwe bezuinigingsopdracht 

opgelegd aan vrijwilligersorganisaties die een structurele subsidie van de 
gemeente ontvangen.  

• Het budget voor incidentele participatiesubsidie bedraagt € 40.000,=. Vanuit 
het budget projectsubsidie Wmo wordt € 20.000,= overgeheveld. Daarmee 
vervalt de projectsubsidie Wmo. Daarnaast wordt structureel extra 
€ 20.000,= beschikbaar gesteld.  

• Voor de activiteitensubsidie en kadervorming/deskundigheidsbevordering 
wordt een gezamenlijk budget beschikbaar gesteld van € 20.000,=. Dit is 
gelijk aan de periode 2014-2017.  
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In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de budgetten die in de 
periode 2018-2020 beschikbaar worden gesteld voor incidentele subsidie. 
 

Subsidie 
Budget  

2018-2020 

Budget  

2014-2017 

Activiteitensubsidie 
€ 20.000,= 

€ 10.078 

Kadervorming/deskundigheidsbevordering € 10.078 

Incidentele participatiesubsidie € 40.000,= € 20.000 

 
Vanuit het project Ambitie, Taken en Geld moet nog een bezuinigingsopdracht 
worden gerealiseerd van structureel € 7.000,=.  
Deze bezuinigingsopdracht is in 2015 opgelegd en moet vanaf 2018 worden 
gerealiseerd binnen de subsidies Wmo, welzijn en zorg.   
 
Subsidieplafond  
 
De gemeenteraad is bevoegd om voor bepaalde subsidies jaarlijks een 
subsidieplafond vast te stellen. Het subsidieplafond is het budget, dat maximaal 
beschikbaar is voor het verstrekken van subsidie en dat niet overschreden mag 
worden. Voor alle incidentele subsidies geldt een subsidieplafond.  
 
Evaluatie professionele organisaties  
 
Eind 2017 zal er een evaluatie plaatsvinden over de inzet van de professionele 
welzijnsorganisaties in het sociaal domein over de jaren 2015-2017. 
Deze evaluatie heeft mogelijk financiële gevolgen voor het subsidiejaar 2018 en 
volgende.  
 

____ Algemene subsidie- en deelverordening _____ 

 
Voor het verstrekken van subsidie gelden verschillende regels. Deze regels zijn 
opgenomen in de ‘Algemene subsidieverordening gemeente Asten 2017’. Deze 
vervangt de ‘Algemene subsidieverordening gemeente Asten 2013’.  
 
De algemene subsidieverordening is ten opzichte van vorige subsidieperiode op 
verschillende punten gewijzigd. De Algemene subsidieverordening uit 2013 werd 
wel aangeduid als ‘algemene’ subsidieverordening, maar was sterk gericht op het 
beleidsterrein welzijn en zorg. De nieuwe algemene subsidieverordening wordt 
zoveel mogelijk algemeen gehouden. De bepalingen die uitsluitend van 
toepassing zijn op het gebied welzijn en zorg worden uit de verordening gehaald 
en ondergebracht in een ‘Deelverordening subsidie Welzijn en Participatie 
gemeente Asten 2017’, waarin de specifieke regels voor dit beleidsterrein nader 
worden uitgewerkt. Voor de overige beleidsterreinen verandert er niets. De 
bovengenoemde opzet – algemene subsidieverordening met nadere uitwerking in 
een deelverordening – wordt aanbevolen door de VNG.  
 
De subsidieverordening is ook voor de overige bepalingen waar mogelijk en 
noodzakelijk in overeenstemming gebracht met de modelverordening van de 
VNG. Conform het model zijn er bijvoorbeeld enkele bepalingen toegevoegd die 
ervoor zorgen dat de subsidieverordening ‘staatssteunproof’ is.  
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____ Bronnen ____________________ 

 
• Subsidiebeleid Welzijn en Zorg Nieuwe Stijl Gemeente Asten 2014-2016;  
• Evaluatie Subsidiebeleid Welzijn en Zorg Nieuwe Stijl Gemeente Asten 2014-

2016, maart 2016;  
• Subsidieprogramma Maatschappelijk Domein 2016-2019 gemeente Laarbeek; 
• Subsidiekader Sociaal Domein 2015, Gemeente Langedijk;  
• Subsidieregeling Sociaal Domein 2017, Gemeente Nieuwkoop; 
• Help een burgerinitiatief!, een uitgave van het Ministerie van Binnenlandse 

Zaken, Directie Openbaar Bestuur en Democratie en Cluster Democratie en 
Burgerschap, november 2010. 


