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Voorheen deden wij aanvragen die door
verschillende beleidsterreinen en zelfs diensten
gesubsidieerd werden. Hoe moeten we daar nu
mee om gaan?

In de subsidieregelingen van de gemeente
Den Haag is opgenomen welke activiteiten
wanneer voor subsidie in aanmerking komen.
Het is aan de aanvrager zelf om te bepalen
welke activiteiten passen binnen de
subsidieregeling(en), zoals deze te vinden zijn
op: Den Haag–Subsidies
Indien u, naast subsidie op basis van de
Subsidieregeling samen sociaal en vitaal,
andere subsidie bij de gemeente Den Haag
aanvraagt mag u deze andere subsidie niet
opvoeren als cofinanciering. Lees verder vraag
13 over cofinanciering.
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Op welke manier draagt het projectplan bij aan
het beoordelen van het subsidieformat?
Wat weegt in welke verhouding bij het
beoordelen van de aanvraag.

Het projectplan is een verplichte uitwerking van
de activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt.
De criteria en de weging ervan zijn opgenomen
in de Subsidieregeling.

Artikel 1:4 Activiteiten
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Een HO locatie die nu 1 dagdeel open is, moet
met de nieuwe regeling volgend jaar minimaal
2 dagdelen open.
Wat is daarbij de definitie van een dagdeel?
Wat als het voor een locatie niet haalbaar is om
twee dagdelen open te zijn? Kunnen zij dan nog
wel een projectsubsidie of jaarsubsidie
aanvragen?
(Artikel 1.4, lid 2, onder f, onder 4)

Als een locatie niet minimaal twee dagdelen
per week activiteiten organiseert, dan komt
deze locatie niet in aanmerking voor subsidie
voor de activiteit gericht op Haags ontmoeten
(Artikel 1.4, lid 2, onder f, onder 4).
Een dagdeel is een ochtend, middag of avond en
duurt minimaal 3 aaneengesloten uren.
Het staat organisaties vrij om een aanvraag te
doen in het kader van één of meer van de
andere activiteiten (zoals benoemd in artikel 1.4
lid 2, onder a t/m f), zolang zij kunnen voldoen
aan de voorwaarden die voor deze activiteiten
gelden.
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In de subsidiebeschrijving komen we
2 manieren van duiden tegen als het gaat om
de aanwezigheid van een professional. Die in de
uitwerking veel verschil geeft.

Bij een Haags Ontmoeten pluslocatie moet een
zorg- of welzijnsprofessional

Een zorg- of welzijnsprofessional die altijd
fysiek aanwezig is; Elders staat Indien een
pluslocatie: Is er tenminste één professional
met een zorg gerelateerde achtergrond van
minimaal mbo-niveau 2 die de activiteit
organiseert en uitvoert?

met een zorg-gerelateerde achtergrond van
minimaal mbo-niveau 2 de activiteit uitvoeren.
Dit staat benoemd in artikel 1.4, lid 2, onder f,
onder 2.

Is het mogelijk om eenduidig te benoemen
waaruit een professional op een pluslocatie
minimaal qua niveau uit moet bestaan.
Én of dit een zorg- of welzijnsprofessional kan
zijn.
Volstaat een professional niveau 2 op een
plusgroep van Haags Ontmoeten, gezien het
kwaliteitskader waarbinnen gewerkt moet
worden?
(Artikel 1.4, lid 2, onder f, onder 2)
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De regeling samen sociaal en vitaal
Den Haag 2021 geeft enkel vrijwilligers
organisaties de mogelijkheid om een aanvraag
te doen. Voor professionele organisaties heeft
het geen zin om hier een beroep op te doen.
Heb ik dat goed gelezen?

Ook professionele organisaties (niet-vrijwilligersorganisaties) kunnen een aanvraag in het
kader van deze regeling doen.
Alleen wanneer het gaat om een activiteit
gericht op kwetsbare inwoners die worden
ondersteund door vrijwilligers of maatjes is het
een voorwaarde dat deze activiteit wordt
uitgevoerd door een vrijwilligersorganisatie
(Artikel 1.4, lid 2, onder d).

Artikel 1:5 Doelgroep
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In de regeling sociaal en vitaal staat het
volgende over ‘voor wie’: Rechtspersonen
(organisaties) mogen de subsidie aanvragen.

Een ZZP’er is geen rechtspersoon en komt dus
niet in aanmerking voor deze subsidieregeling.

Kan ik daarbij uitgaan van de volgende lijst van
het KvK? Waarbij ik dus moet kijken naar
‘Rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid’.
https://ondernemersplein.kvk.nl/rechtspersoonlijkheid/
En betekent dit dus dat een ZZP’er niet in
aanmerking komt voor deze subsidieregeling?
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Bij artikel 1:4 lid 2 a.
U stelt dat minimaal 75% van de deelnemers
thuiswonend is. Tegenwoordig zijn er vele
varianten van thuis (waar een oudere zelf de
huisvesting bekostigd). Wilt u de term
thuiswonend nader beschrijven?

Men is thuiswonend als men niet verblijft in een
verpleeg- of verzorgingshuis.
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Bij artikel 2 lid 2c.

Activiteiten gericht op mantelzorgers zijn
subsidiabel als de activiteit gericht is op het
(vroeg-) signaleren van overbelasting bij
mantelzorgers en het geven van individuele en
groepsgerichte ondersteuning aan mantelzorgers.

U beschrijft dat activiteiten en begeleiding voor
mantelzorgers subsidiabel zijn. Klopt het dat de
gemeente dit apart ziet van de eenzame
ouderen.

Een activiteit kan zowel gericht zijn op mantelzorgers als op eenzame ouderen. Daarbij kan
een senior ook zelf mantelzorger zijn.

Artikel 1:6 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen
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Wat wordt er verstaan onder een onkostenvergoeding voor vrijwilligers? Welke kosten vallen
hier wel en niet onder?
(Artikel 1.6, lid 2, onder e)

Onder onkostenvergoeding wordt verstaan alle
vormen van kosten voor de onkosten en
vergoeding van vrijwilligers. Dit kan bijvoorbeeld
een vaste vrijwilligersvergoeding zijn, maar ook
parkeerkosten en materiaalkosten die een
vrijwilliger tijdens zijn of haar vrijwilligerswerk
maakt.
De gemeente vindt het belangrijk dat vrijwilligers geen kosten hoeven te maken voor het
uitvoeren van hun vrijwilligerswerk. Wanneer
een vrijwilliger vervoer nodig heeft of materiaal
voor een activiteit nodig heeft, verwacht de
gemeente dat de organisatie zoveel mogelijk
daarvoor zorgt, zodat een vrijwilliger die kosten
niet zelf hoeft te maken en niet daarvoor
vergoed hoeft te worden. Hiermee ontzorgt de
organisatie de vrijwilliger.
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Volgens de subsidieregeling zijn onder andere
niet-subsidiabel de reis- en onkostenvergoeding
van de vrijwilligers en de waarderingskosten die
meer bedragen dan

Reiskosten zijn niet-subsidiabel binnen deze
regeling aangezien de webwinkel deze
vergoeding al aanbiedt en vrijwilligers
organisaties hier een beroep op kunnen doen.

€ 15,- per vrijwilliger per jaar.

Onkosten zijn niet subsidiabel, omdat de
gemeente het belangrijk vindt dat de
organisatie ervoor zorgt dat de vrijwilliger geen
kosten hoeft te maken. Bijvoorbeeld: Materiaalkosten die door de organisatie worden gemaakt
en die noodzakelijk zijn voor de activiteit zijn
wel subsidiabel, maar als diezelfde materiaalkosten door een vrijwilliger gemaakt moeten
worden, dan zijn deze niet subsidiabel. Hiermee
stimuleert de gemeente organisaties om
materiaal zelf aan te schaffen, zodat vrijwilligers
dit niet zelf hoeven te doen en zij zich kunnen
focussen op het uitvoeren van het vrijwilligerswerk.

Geldt het uitsluiten van bovengenoemde kosten
voor alle gesubsidieerde organisaties in
Den Haag die met vrijwilligers werken?
Bij welke gesubsidieerde organisaties in de
sectoren zorg en welzijn blijven bovengenoemde kosten wel subsidiabel en bij welke
niet?
(Artikel 1.6, lid 2, onder d & e)

Op https://www.denhaag.nl/nl/subsidies.htm
kunt u zien welke andere subsidieregelingen de
gemeente Den Haag kent en welke kosten in
deze regelingen wel of niet-subsidiabel zijn.
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Bij artikel 1.6 lid 2 c.

De subsidiabele loonkosten voor een Haags
Ontmoeten pluslocatie zijn de loonkosten voor
de professional op de locatie vanaf opening tot
sluiting. Kosten voor bijkomende taken zijn niet
subsidiabel.

Het is ons niet duidelijk wat u precies bedoelt,
door de zinsnedes:
‘Niet voor subsidie in aanmerking komen: ….
c. loonkosten voor professionals.
Daarnaast: naast de openingsuren zijn er
professionele uren nodig voor voorbereiding,
opening en sluiting/ opruimen/ afronden van
de activiteiten. Daarnaast zijn er uren nodig
voor overleg en scholing. Daarnaast zijn er
kosten die de organisatie maakt voor
afstemming, overleg en verantwoording.
Wij verzoeken om verheldering en aanvulling
van de subsidiabele kosten.

Artikel 1:10 Wijze van verdeling van jaarsubsidies tot € 40.000
Artikel 1:11 Wijze van verdeling van jaarsubsidies vanaf € 40.000
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Zijn kosten in het kader van monitoring en
evaluatie ook noodzakelijke kosten voor
uitvoering?
(Artikel 1.10, lid 2, onder b & Artikel 1.11, lid 2,
onder b)
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Telt subsidie vanuit een andere Haagse subsidieregeling ook mee als cofinanciering?
(Artikel 1.10, lid 2, onder c & Artikel 1.11, lid 2,
onder c)
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Hoe ziet de gemeente de mogelijkheden voor
cofinanciering voor organisaties zonder
winstoogmerk en met een maatschappelijke
functie?
In deze situaties zou een subsidie ten minste
kostendekkend moeten zijn.

Als de kosten specifiek gemaakt worden voor
deze activiteit, dus bijvoorbeeld een op de
activiteit gerichte eindevaluatie, kan deze direct
aan de activiteit gelinkt worden en zijn het dus
geen overheadkosten maar directe kosten.
Licht in uw aanvraag toe waarom deze kosten
voor deze activiteit essentieel zijn.
Cofinanciering bestaat uit een bijdrage van
derden of een eigen bijdrage in de vorm van
bijvoorbeeld deelnemersbijdragen. Dat wil
zeggen een bijdrage vanuit een andere partij
dan de gemeente Den Haag. Subsidie vanuit
andere subsidieregelingen van de gemeente
Den Haag gelden dus niet als cofinanciering.
Subsidie vanuit andere subsidieregelingen
buiten de gemeente Den Haag (bijvoorbeeld
vanuit het Rijk) gelden wel als cofinanciering.
Organisaties zonder winst-oogmerk met een
maatschappelijke functie kunnen bijvoorbeeld
cofinanciering verkrijgen door middel van
deelnemersbijdragen, fondsen, contributie,
sponsoring of in natura (eigen inzet van
personeel).
Een aanvraag wordt niet afgewezen als er geen
cofinanciering is. Wel worden organisaties
gestimuleerd om cofinanciering in hun
aanvraag op te nemen. Aanvragen krijgen een
punt wanneer er sprake is van 25% cofinanciering. Dit punt heeft dus invloed op de
totaalscore en daarmee op de plek die de
aanvraag zal innemen op de rangordening.
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In de regeling sociaal en vitaal bij de Q&A staat
het volgende over cofinanciering:

De eigen bijdrage kan zeker als cofinanciering
aangemerkt worden, mits deze niet bestaat uit
een (andere) subsidie die al vanuit de gemeente
Den Haag toegekend is of wordt.

Cofinanciering kan bestaan uit een financiële
bijdrage vanuit fondsen, sponsoring, eigen
bijdrage van deelnemers, contributie of in
natura (eigen inzet van personeel).
Met bijdragen/cofinanciering van derden
worden alle andere bijdragen bedoeld zoals
andere subsidies, bijdragen van private vermogensfondsen, sponsoring, maar ook andere
bronnen van financiering zoals contributies.
Kosten die al op een andere wijze worden
gefinancierd, kunnen niet nogmaals gefinancierd worden in de subsidieaanvraag.
Het is op zich vrij logisch, maar voor de duidelijkheid: behoort de eigen bijdrage vanuit de
aanvragende organisatie ook tot cofinanciering?

Artikel 2:1 Aanvraag
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Wij willen voor verschillende zeer diverse
activiteiten subsidie aanvragen. De activiteiten
verschillen in doelgroep, doelstelling en
werkwijze. Hoe kunnen we dit overzichtelijk in
het aanvraagformulier verwerken?
Kunnen projectplannen daar een rol in spelen?
Een gecombineerde aanvraag dreigt niet alleen
onoverzichtelijk te worden, maar wordt ook
inhoudelijk te summier door de beperking in
het aantal tekens in de tekstvakken en in de
omvang van het projectplan.
Mag je als organisatie meerdere aanvragen
doen voor verschillende activiteiten binnen
dezelfde categorie (bijvoorbeeld categorie B)?

17

Is het mogelijk als je als één organisatie
meerdere aanvragen indient om overkoepelende organisatiegegevens, die voor alle
aanvragen gelijk zijn, eenmalig in te dienen?
Die vraag komt voort uit het systeem waarmee
veel grotere fondsen werken: organisaties
hebben daar een eigen inlog en het portal
houdt centraal de gegevens over fte’s, vrijwilligers, jaarrekening etc. bij. Binnen dat portal is
het mogelijk om per project een aanvraag te
doen.

Iedere activiteit waarover de aanvraag gaat
moet apart worden toegelicht onder ieder
criterium.
In het aanvraagformulier kunt u volstaan met
een korte beschrijving en het benoemen van de
cijfers per activiteit. In het projectplan kunt u
per activiteit een toelichting geven.
Ook kunt u besluiten per activiteit een aanvraag
te doen, zodat u activiteiten niet onder elkaar
hoeft te zetten. De aanvragen worden dan
afzonderlijk van elkaar beoordeeld. Het is aan
de aanvrager om te bepalen hoe deze zijn/haar
aanvraag inricht.

Als meerdere aanvragen per organisatie worden
ingediend, dan moeten bij elke aanvraag alle
gegevens (opnieuw) worden ingevuld.
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Er is een Haags Ontmoeten locatie met zowel
plus groepen, uitgevoerd door een zorgpartij als
basisgroepen, uitgevoerd door welzijn.

De regeling schrijft niet voor wie de aanvraag
moet doen. Als één organisatie meerdere
aanvragen doet, dan dient deze organisatie er
wel rekening mee te houden dat het totaalbedrag van alle aanvragen voor jaarsubsidies
categorie B niet hoger mag zijn dan €600.000.

Tot nu toe heeft de welzijnsorganisatie hiervoor
een aanvraag gedaan bij de gemeente voor zijn
groepen en de welzijnsorganisatie voor zijn
groepen ook.
Kan dat met de nieuwe regeling gehandhaafd
blijven?
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Ik ga straks een aanvraag indienen voor een
jaarsubsidie voor onze stichting, hierbij zend ik
dan het aanvraagformulier en het begrotingsformat.
Moet ik dan separaat ook nog een projectplan
met begroting indienen voor 2022 m.a.w.
een drietal bijlagen.

Wij vragen naast het aanvraagformulier om
minimaal 2 bijlagen: het begrotingsformat en
het projectplan. Dit projectplan mag maximaal
15 A4 lang zijn. Het projectplan is een verplichte
uitwerking van de activiteiten waarvoor u
subsidie aanvraagt.

Artikel 2:2 Aanvraagtermijn
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Gaat de aanvraagtermijn op 21 augustus om
00:00 ’s nachts open of bijvoorbeeld op
22 augustus om 09:00?
Heeft het consequenties als je op de laatste dag
je aanvraag indient?

De aanvraagtermijn opent op zaterdag
21 augustus om middernacht, ofwel
22 augustus 00:00u en loopt door t/m vrijdag
3 september om middernacht, ofwel
4 september 00:00u.
Het moment van indiening van een volledige
aanvraag telt als moment van indiening.
Een volledige aanvraag is een aanvraag waarbij
alle bijlagen zijn ingediend (dit zijn naast het
aanvraagformulier minimaal 2 bijlagen) en alle
vragen in het aanvraagformulier van een
antwoord zijn voorzien.
Wij doen die volledigheidscheck direct na
binnenkomst van uw aanvraag en u heeft dan 5
dagen de tijd om eventuele ontbrekende
informatie aan te leveren.
Voor aanvragen categorie B maakt het niet uit
wanneer u precies aanvraagt tussen
22 augustus en 4 september, deze worden op
basis van rangordening in verhouding tot elkaar
gelijktijdig beoordeeld. Voor aanvragen
categorie A en C maakt dat wel uit: deze worden
beoordeeld op het moment van indiening van
de volledige aanvraag, totdat het budgetplafond bereikt is. Dit zijn ook de projectaanvragen
(maar deze kunnen pas vanaf 1 september
worden ingediend). Wacht voor aanvragen
categorie A en C dus niet te lang met indienen.
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Deze aanvraagprocedure is nieuw voor
aanvragende partijen. Hoe gaat de gemeente
om met fouten in de aanvragen?

De gemeente volgt de aanvraagprocedure.
Complete aanvragen kunnen na de sluiting van
het aanvraagtijdvak niet meer aangepast
worden. Aanvragen worden door ons uitsluitend
gecontroleerd op volledigheid. Wanneer er in de
aanvraag informatie en/of documenten
ontbreken, ontvangt u daarvoor een rappelbrief
met toelichting wat wordt gemist.
De ontbrekende stukken en/of informatie
moeten binnen 5 werkdagen na dagtekening
van een rappelbrief worden ingeleverd.
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De regeling is voor 2021-2024. Betekent dit dat
er ook een subsidie dient te worden
aangevraagd voor de gehele periode?

De Subsidieregeling vervalt met ingang van
31 december 2024. U dient jaarlijks subsidie aan
te vragen, zoals u dat voorheen ook deed.
Zie artikel 2:2 van de Subsidieregeling.

