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Algemeen
1

Waarom is de subsidiesystematiek
gewijzigd?

Het college van B&W heeft op aanbeveling van
de Rekenkamer (zie rapport “Eerlijk delen”
uit 2017; RIS297663) besloten dat uiterlijk
in 2022 voor alle subsidies subsidieregelingen
zijn opgesteld (RIS305416). Hierdoor verloopt
het subsidieverleningsproces op een eerlijkere
en transparantere manier voor bestaande en
nieuwe partners in de stad.

2

Kunnen instellingen een bezwaar en/of
zienswijze indienen tegen de nieuwe
regeling?

Nee, er kan geen bezwaar worden ingediend
tegen de nieuwe regeling. Op basis van een
verlening of afwijzing naar aanleiding van uw
subsidieaanvraag kunt u wel in bezwaar gaan.

3

De nieuwe regeling wijkt af van de
huidige praktijk, waardoor langlopende
subsidierelaties geen
vanzelfsprekendheid zijn? Wil de
gemeente in andere subsidierelaties
voorzien of is de regeling een
formaliteit?

Net als in de situatie voor de invoering van de
subsidieregeling worden de subsidies op
grondslag van de nieuwe subsidieverlening
jaarlijks aangevraagd en jaarlijks gehonoreerd.
Deze systematiek van jaarlijks aanvragen en
jaarlijks verlenen is dus niet gewijzigd.

4

Moeten huidige projecten waar intentie
is voor verlenging opnieuw worden
aangevraagd voor komend jaar?

Subsidieaanvragen moeten jaarlijks worden
aangevraagd.

< I N HOU D
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Alle huidige subsidies worden
stopgezet. Wat nu met personeel dat ik
in vast dienstverband heb voor de
huidige projecten?

De subsidies voor 2021 lopen gewoon door en
zijn dus niet stopgezet. Voor 2022 moet er een
nieuwe aanvraag worden gedaan op basis
waarvan wordt beoordeeld of er voor 2022
subsidie voor deze (of andere) projecten
toegekend wordt. Deze systematiek wijkt niet
af van die van voorgaande jaren.

Artikel 1:1 Begripsomschrijvingen
6

Wat is het verschil tussen een
projectsubsidie en een jaarsubsidie?

Bij een jaarsubsidie vraagt u subsidie aan voor
het hele jaar (doorlopend karakter activiteiten).
Bij een projectsubsidie vraagt u subsidie aan
voor een afgebakend project (kop en staart).

7

Vrijwilligersorganisatie waarvan
minimaal 70% manuren door
vrijwilligers wordt ingevuld: geldt dat
voor de hele organisatie of alleen voor
de projecten waar we subsidie voor
vragen? Hoe moet je de 70%
berekenen? Tellen staffuncties ook
mee? Hoe werkt dit bij een gebundelde
aanvraag waar voor meer activiteiten
voor verschillende doelgroepen wordt
aangevraagd?

Dit geldt voor de volledige organisatie, waarbij
alle manuren geteld dienen te worden, ook die
van het bestuur, staffuncties etc. Dit geldt ook
voor gebundelde aanvragen die zich richten op
kwetsbare inwoners die worden ondersteund
door een vrijwilliger of maatje en daarnaast
een andere doelgroep.

8

Hoe verhoudt de aanvraag voor een
zorgvrijwilliger zich ten opzichte van
een ‘gewone’ vrijwilliger?

De gemeente maakt geen onderscheid naar
soort vrijwilliger, maar kijkt in hoeverre de
werkzaamheden van de vrijwilligers bijdragen
aan de doelen zoals gesteld in de
subsidieregeling.

Artikel 1:3 Doel van de subsidie
9

10

Betreft de nieuwe subsidieregeling
alleen de informele zorg? En om hoeveel
organisaties gaat het?

De regeling is gericht op het ondersteunen van
kwetsbare inwoners in brede zin. In de
afgelopen jaren hebben circa 100 partijen
subsidie vanuit de gemeente voor dit doel
ontvangen.

Hoeveel kwetsbare inwoners
ondersteunt de informele zorg (bij
benadering)?

Veel zorgvrijwilligers en mantelzorgers
opereren zelfstandig buiten de scope van de
gemeente en behoeven geen ondersteuning.
Daarom heeft de gemeente Den Haag deze
cijfers niet exact in beeld. Voor meer
informatie over het bereik en de grootte van
informele zorg kunt u terecht bij het platform
Zorgvrijwilligers. Voor meer informatie en
contactgegevens zie Contact | Platform
(platformzorgvrijwilligers.nl)

Hoeveel zorgvrijwilligers werken in de
informele zorg?

11

Wat is de leeftijd van de doelgroep?
(Artikel 1.3, lid 1)

Senioren worden gedefinieerd als inwoners
van 65 jaar en ouder. Voor de overige
doelgroepen is er geen leeftijd gespecificeerd.
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Wat wordt verstaan onder de doelgroep
‘Inwoners met een beperking’?
Ook leerlingen van het speciaal (basis)
onderwijs?

Er is financiering mogelijk voor sociale,
sportieve of culturele activiteiten voor mensen
met een beperking (mentaal, fysiek of anders).
Daarin is geen leeftijdsgrens opgenomen,
zodat leerlingen van het speciaal (basis)
onderwijs hier ook onder zouden kunnen
vallen.

(Artikel 1.3, lid 1, onder e)

Artikel 1:4 Activiteiten
13

Hoe wordt een aanvraag beoordeeld als
een deel van de activiteiten wel aan het
drempelcriterium voldoet en een ander
deel van de activiteiten niet?

Een aanvraag moet aan de omschrijving van de
te subsidiëren activiteiten en de overige
voorwaarden voldoen.

14

Welk meetinstrument wordt
voorgesteld om langdurig positief effect
te meten?

Er is geen voorgeschreven meetinstrument.
Uit de aanvraag moet blijken wat het beoogde
effect van de activiteit is. Het is aan de
aanvrager om goed te beargumenteren wat
het langdurige effect van de activiteit is.

(Artikel 1.4, lid 1, onder b1)

15

Wat betreft de criteria voor
samenwerking en werving. Hoe zorg je
voor aanwijsbare partijen?

Uit de aanvraag moet duidelijk worden met
welke partijen wordt samengewerkt en hoe
deze samenwerking eruit ziet.

(Artikel 1.4, lid 1, onder b2)

16

Artikel 1.4.f.2: bij een pluslocatie
organiseert en voert tenminste één
professional met een zorg gerelateerde
achtergrond van minimaal mbo-niveau
2 de activiteit uit’
Ik zou pleiten voor een niveau 2 zorg of
sociaal werk. We willen die brede blik,
niet alleen zorg in Haags Ontmoeten.
Kan dit worden verbreed in de
functiebenaming?

17

Artikel 1.4.f.3: professionals die werken
op de basis- en pluslocaties volgen
minimaal één keer per kwartaal een
cursus ter verbetering van hun
professionaliteit, waarbij het thema
afhankelijk is van de behoefte van de
locatie’
Wie mag de deskundigheidsbevordering
aanbieden?

Omdat de activiteit gericht is op kwetsbare
ouderen met beginnend regieverlies vragen we
tenminste een zorg gerelateerde achtergrond,
omdat deelnemers (met name bij de
pluslocaties) in enige vorm zorgondersteuning
nodig hebben.

In de regeling staat niet omschreven door wie
de deskundigheidsbevordering moet worden
aangeboden. De aanvrager mag dit dus zelf
beslissen.
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Welke specifieke criteria gelden voor
aanvragen in het kader van
eenzaamheid?

Voor eenzaamheid gelden twee specifieke
criteria, genoemd in artikel 1:4 lid 2b..
Het eerste criterium is dat de activiteit haar
grondslag moet vinden in de derde
programmalijn ‘het effectief en integraal
ondersteunen van eenzame burgers’ zoals
benoemd in het Actieplan tegen eenzaamheid.
Het tweede criterium is dat de activiteit
gericht is op het bestrijden van eenzaamheid
voor één of meerdere inwoners.

(Artikel 1.4, lid 2, onder b)

Artikel 1:6 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen
19

Samenwerking met andere organisaties
is belangrijk in het subsidiekader. Er is
overleg nodig om de kwaliteit en
samenwerking te borgen en verbeteren
en komt indirect te goede aan de
doelgroep. Hoe kunnen we
samenwerkingsuren kwijt in projecten?

U kunt (loon)kosten voor samenwerking
opnemen in de aanvraag.

20

Kunnen kosten voor promotie ook
worden ingediend?

Kosten voor promotie van de activiteit onder
deelnemers kunnen in de aanvraag worden
meegenomen.

21

Mogen kosten als huisvesting en
werkplaatskosten ondergebracht
worden in de integrale jaarsubsidie?

Ja deze kosten kunnen worden opgenomen in
de subsidieaanvraag.

22

Mogen wij onvoorziene kosten
opnemen? Zo ja hoeveel?

Onvoorziene kosten mogen worden
opgenomen, zolang deze in verhouding tot de
activiteit staan. Hiervoor is geen maximum in
de regeling vastgelegd.

23

Graag een toelichting op de
loonkosten uur berekening door de
gemeente voorgeschreven. Wat is een
voorbeeld van deze loonkosten
berekening die de gemeente
voorschrijft? Is hier een richtlijn voor of
achtergrondinfo die gebruikt kan
worden?

De loonkosten voor professionals worden
gewoonlijk berekend op basis van een
begroting van de kosten die nodig zijn voor het
uitvoeren van het subsidieproject. U kunt de
berekening naar eigen inzicht opmaken, met
als graadmeter dat de activiteit uitgevoerd
wordt zoals dit in de regeling wordt gesteld.

24
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“De kosten die naar het oordeel van het
college niet in verhouding staan tot de
activiteiten”

De kosten worden beoordeeld naar aanleiding
van het ingevulde begrotingsformat.
In vergelijking tussen aanvragen zal het
opvallen wanneer een organisatie meer vraagt
op bepaalde kostenposten. Hierbij is het van
belang dat de organisatie beargumenteert
waarom iets meer kost (bijvoorbeeld omdat
een specifieke doelgroep een specifieke
duurdere vorm van begeleiding nodig heeft).

Hoe vindt deze beoordeling plaats?
(Artikel 1.6, lid 1)

De gemeente zal beoordelen of bepaalde
kosten redelijk en proportioneel zijn.
Het afhuren van een dure concertzaal voor een
intervisieavond met 10 personen is dat
bijvoorbeeld niet. De gemeente zal dit
vergelijken met de maatschappelijke tarieven
van bijvoorbeeld verschillende buurthuizen.
Dit kan consequenties hebben voor de
toekenning van punten en uiteindelijke
rangordening van de aanvraag.

25

26

Bij artikel 1:6 2c schrijft u dat
loonkosten voor professionals niet in
aanmerking komen. Daaronder legt u
uit dat dit Haags Ontmoeten basis- en
pluslocaties betreft. Kan ik hieruit
opmaken dat voor initiatieven die hier
niet onder vallen, loonkosten wel in
aanmerking komen voor een subsidie?

Loonkosten van professionals komen wel
degelijk voor subsidie in aanmerking,
aangezien dit noodzakelijke kosten zijn voor de
uitvoering van de activiteiten (en begeleiding
van eventuele vrijwillige inzet).

‘Bij Haags Ontmoeten basislocaties
bedoeld in artikel 1:4, tweede lid, onder
f, sub 1°: loonkosten die hoger zijn dan
de loonkosten nodig voor het aanbieden
van de activiteit gedurende 25% van het
totaal aantal openingsuren;’

Bij een Haags ontmoeten basis-locatie worden
alleen de loonkosten vergoed voor 25% van het
aantal openingsuren van de locatie. Als een
Haags ontmoeten basis-locatie bijvoorbeeld
16 uur per week open is, dan kunnen de
loonkosten voor 4 uur per week vergoed
worden.

Wat wordt hiermee bedoeld?
(Artikel 1.6, lid 2, onder c)

27

Waar zitten kosten voor begeleiding bij
Haags ontmoeten? Die is bij een niveau
2 belangrijk voor de overstijgende
werkzaamheden.
(Artikel 1.6, lid2, onder c)

Voor Haags Ontmoeten basis en pluslocaties
wordt een maximum gesteld aan het aantal
uren aan professionele inzet. Op de
pluslocaties komen deelnemers met verder
gevorderd regieverlies, waardoor aanwezigheid
van een professioneel essentieel is. Bij een
basislocatie komen deelnemers die meer
zelfredzaam zijn, waardoor inzet van een
professioneel bedoeld is voor de coördinatie
van vrijwilligers.

Deze kosten zijn bedoeld voor de coördinatie
van de activiteit en de coördinatie kan
bijvoorbeeld worden ingevuld door een
ouderenconsulent.
Voor Haags Ontmoeten subsidieert de
gemeente wat betreft de loonkosten maximaal
25% van het aantal uren dat een basis locatie
open is en maximaal het aantal uren dat een
plus locatie open is (tot aan 7 dagen per week
en 8 uur per dag).
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Wat verstaan jullie onder waardering
van vrijwilligers?

Dit zijn de kosten die u maakt voor de
waardering van uw vrijwilligers. Omdat de
waardering van vrijwilligers verschilt per
organisatie, laat de gemeente aan organisaties
de
vrijheid hoe zij hieraan invulling geven.
Een voorbeeld van een waardering is een bos
bloemen, kaart of sleutelhanger om de
vrijwilliger te bedanken voor zijn of haar inzet.

(Artikel 1.6, lid2, onder d)

29

30

Onduidelijk is (artikel 1:6, d) of het daar
genoemde totaal van € 5.000,- per
aanvraag voor waardering altijd neer
moet komen op een maximum van
€ 15,- per vrijwilliger. Het gebruik van
het woord ‘of’ suggereert anders. Kan de
gemeente dit toelichten?

Waardering voor de aan de activiteiten
verbonden vrijwilligers is subsidiabel voor 15
euro per vrijwilliger per jaar met een
maximum van 5000 euro per organisatie.

Waarom komen de reis- en
onkostenvergoedingen van vrijwilligers
niet voor subsidie in aanmerking?

Het uitgangspunt van de gemeente is dat
vrijwilligerswerk geen kosten met zich
meebrengt. Vrijwilligersorganisaties dienen
daarbij zelf zorg te dragen voor het bieden van
goed vrijwilligerswerk.

(Artikel 1.6, lid2, onder e)

Wanneer uw activiteit 10 vrijwilligers heeft is
dit bedrag dus maximaal 150 euro, wanneer
uw activiteit 600 vrijwilligers heeft, is dit
bedrag 5000 euro (vanwege het maximum).

Echter vindt de gemeente het belangrijk dat
vrijwilligers gewaardeerd worden. Daarvoor
kent de gemeente een waarderingsaanbod
zoals de Den Haag Doet webwinkel, Den Haag
Doet Vrijwilligersacademie, De Haagse Polis, de
Haagse Vrijwilligersprijzen etc. Daarmee
waardeert de gemeente vrijwilligers voor hun
belangeloze inzet in deze stad.
Binnen de Den Haag Doet Webwinkel kunnen
vrijwilligers onder meer HTM-reiskosten
tegoed krijgen op kosten van de gemeente
Den Haag.

31
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Waarom kunnen de verzekering en VOG
niet meer vergoed worden?

De gemeente raadt vrijwilligersorganisaties
aan om een verzekering voor haar vrijwilligers
af te sluiten. Echter, alle vrijwilligers die bij een
Haagse vrijwilligersorganisatie actief zijn
worden door de gemeente ook verzekerd
middels de Haagse Polis.

(Artikel 1.6, lid2, onder f en onder g)

Een vrijwilliger gaat eerst na of de schade op
een eigen verzekering of op die van de
organisatie gemeld kan worden. Wanneer dit
niet kan, is de Haagse Polis de eerstvolgende
mogelijkheid.
De verzekering dekt:
• Aansprakelijkheid van de vrijwilligers
• Aansprakelijkheid van de organisatie
• Bestuurdersaansprakelijkheid
• Ongevallen
• Persoonlijke eigendommen
• Rechtsbijstand
Meer informatie over de dekking,
voorwaarden, maximumbedragen en de
manier waarop vrijwilligers schade
kunnen claimen is te vinden via PEP Den Haag
op https://pepdenhaag.nl/goed-bestuur
Verklaringen Omtrent het Gedrag (VOG’s) voor
vrijwilligersorganisaties kunnen gratis worden
verkregen dankzij de Rijksoverheid. Hiervoor
kunnen organisaties naar www.gratisvog.nl.
De gemeente en de Rijksoverheid vinden een
veilige omgeving creëren in het
vrijwilligerswerk, zonder grensoverschrijdend
gedrag, belangrijk. Hierbij kan
vrijwilligerscentrale PEP Den Haag u naast de
verzekering van uw vrijwilligers ook adviseren
rondom de gratis VOG-regeling.

32

Waarom mag ik geen opleidingskosten
en begeleidingskosten voor vrijwilligers
gesubsidieerd krijgen en in de regeling
stimuleren vrijwilligerswerk informele
zorg wel?

Voor deze kosten kunt u wel subsidie
aanvragen. Alleen de kostenposten waarvoor u
geen, of een maximum aan subsidie kunt
aanvragen zijn benoemd in de regeling.

33

Kan je kosten voor BTW in de aanvraag
meenemen?

Indien een organisatie de BTW kan verrekenen
met de belasting dan is deze niet subsidiabel,
anders zou de BTW tweemaal uitgekeerd
worden.

(Artikel 1.6, lid2, onder j)

Indien een organisatie de BTW niet kan
verrekenen met de belasting dan is deze wel
subsidiabel en mag u deze opvoeren bij de
aanvraag. Dit kan opgenomen worden in het
begrotingsformat op de website bij deze
regeling.
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Artikel 1:7 Hoogte van de subsidie
34

De grens van 40.000 euro vind ik niet
reëel voor mijn activiteiten in
verhouding tot het aantal deelnemers.
Met het huidige subsidiebedrag beperk
ik mij al tot een absolute minimum en
ben ik afhankelijk van de
welwillendheid van samenwerkende
partijen met betrekking tot bijvoorbeeld
overheadkosten.

De maximale hoogte van een jaarsubsidie is
€600.000.

(Artikel 1.7, onder b)

Artikel 1:8 Subsidieplafond
35

Gelden de genoemde subsidieplafonds
per organisatie? Hoe ziet het
subsidiegebouw eruit?

Het subsidieplafond is geregeld in artikel 1:8.
In dit artikel is vastgelegd wat de
subsidieplafonds zijn per kalenderjaar per
categorie en deelcategorie. Met de
subsidieplafonds wordt het maximum bedrag
aangegeven dat beschikbaar is voor alle
aanvragers in een categorie. Daarnaast is er
een maximum bedrag dat aangevraagd kan
worden, zoals in de regeling opgenomen
betreft dit 600.000 op jaarbasis per aanvrager.
Alle subsidieregelingen van de gemeente
Den Haag zijn te vinden op de website
denhaag.nl/subsidies.

Artikel 1:9 Wijze van verdeling van projectsubsidies
36

Kan het ook zijn dat delen in de
toekenning wel en delen niet toegekend
worden? Dus een jaarsubsidie wel en
een bepaalde projectsubsidie niet.
(Artikel 1.9, Artikel 1.10, Artikel 1.11)

De jaarsubsidies en projectsubsidies
worden los van elkaar ingediend en
beoordeeld. Het kan dus zijn dat een
jaarsubsidie wordt toegekend en een
projectsubsidie wordt afgewezen.
Een jaarsubsidie wordt via de tender
aangevraagd tussen 22 augustus en
4 september en een eventuele aanvullende
projectsubsidie kan vanaf medio oktober
worden aangevraagd (12 weken voordat de
activiteit in 2022 van start gaat). Dit zijn 2
aparte trajecten en er wordt afzonderlijk
beoordeeld.

Artikel 1:10 Wijze van verdeling van jaarsubsidies tot € 40.000
Artikel 1:11 Wijze van verdeling van jaarsubsidies vanaf € 40.000
37

Voor het puntensysteem kent u 0, 1 of
soms 2 punten toe. Wordt hierin ook
gewerkt op het gedeeltelijk toekennen
van een punt (bijvoorbeeld 0,67 punt
scoren op overhead), of wordt er altijd
afgerond op gehele getallen?

Er worden alleen hele punten (0, 1 of 2 punten)
toegekend.

38
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Wat te doen bij een ruimte die te maken
heeft met een maximum aantal
bezoekers en daardoor de 50 personen
niet of nauwelijks gaan halen?

De verantwoordelijkheid voor een geschikte
ruimte of een creatieve oplossing hiervoor
leggen wij bij de aanvrager.

(Artikel 1.10, lid 2, onder a)
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U hanteert als definitie van overhead:
“Alle kosten die naar oordeel van het
college niet direct zijn verbonden met
en noodzakelijk zijn voor de uitvoering
van een activiteit als bedoeld in artikel
1.4”
Ik wil u vragen om inhoudelijk te
reageren op een aantal concrete
voorbeelden, die gelden voor veel
stichtingen:
• Worden opleidingskosten van een
vrijwilliger gezien als
overheadskosten?
• Zijn de salariskosten van een
directeur overhead? Of misschien
voor een gedeelte? Zo ja voor hoeveel
procent?
• Als ik een trainer inhuur voor de
verbetering van de professionaliteit
van maatjes, zijn dat dan
overheadkosten?
• Vallen de activiteiten rond het
werven, behouden en inzetten van
vrijwilligers onder overhead, als de
vrijwilligers essentieel zijn voor de
uit te voeren activiteiten?
(Artikel 1.10, lid 2 onder b & Artikel
1.11, lid 2 onder b)

40

Mijn aanvraag wordt voor een deel
bekostigd door de gemeente. U stelt als
een van de criteria dat er minder dan
15% overhead moet zijn om een extra
punt te verdienen. Bedoelt u daarmee
minder dan 15 procent over de gehele
organisatie of 15 procent over de totale
kosten die mee worden genomen in de
subsidieaanvraag? Simpel gezegd: kan
ik mijn overheadkosten buiten de
aanvraag houden, omdat ik daarvoor
verwacht op een andere wijze bekostigd
te worden?
(Artikel 1.10, lid 2 onder b & Artikel
1.11, lid 2 onder b)

Opleidingskosten voor vrijwilligers, die
noodzakelijk zijn om de activiteit op kwaliteit
uit te voeren, behoren tot de noodzakelijke
kosten om de activiteiten te kunnen
ontplooien. Dit betreft dan geen overhead.
Indien de kosten niet noodzakelijk zijn maar
ter ondersteuning van de vrijwilliger zelf
betreft het wel overhead.
Zo zal het inhuren van een trainer voor de
verbetering van de professionaliteit van
maatjes in zijn algemeenheid ook behoren tot
de noodzakelijke kosten, om de activiteiten
naar gevraagde kwaliteit te kunnen uitvoeren.
Salariskosten directeur zijn in zijn
algemeenheid kosten die niet direct zijn
verbonden met, en noodzakelijk voor, de
uitvoering van een activiteit als bedoeld in
artikel 1:4. Het is natuurlijk mogelijk dat de
directeur uren maakt die direct gerelateerd zijn
aan de activiteit en die noodzakelijk zijn voor
de uitvoering van een activiteit. Geef dit dan
aan in de aanvraag. In dat geval kunnen die
uren buiten de definitie van overhead vallen.
Ook kosten voor het werven, behouden en
inzetten van vrijwilligers zijn meestal directe
kosten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering
van de activiteit.

Als de overheadskosten op een andere wijze
bekostigd kunnen worden, dan hoeft u deze
kosten niet op te nemen in de aanvraag.

41
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Is de huur van een pand overhead?
Ook als dat noodzakelijk is voor het
voeren van gesprekken met
hulpvragers?

De huur van een pand is geen overhead als het
pand noodzakelijk is voor de uitvoering van de
activiteit.

(Artikel 1.10, lid 2 onder b & Artikel
1.11, lid 2 onder b)

42

Wat mag ik verstaan onder
cofinanciering?
(Artikel 1.10, lid 2 onder c & Artikel 1.11,
lid 2 onder c)

43

Heeft u voorbeelden, extra richtlijnen
bij het criterium “stimuleren van
gebruik bij digitale oplossingen”? Als ik
een nieuwsbrief stuur naar hulpvragers
om ze op diverse digitale financiële
producten te wijzen, scoor ik dan een
punt?
(Artikel 1.10, lid 2 onder f & Artikel 1.11,
lid 2 onder f)

44

Gebruik van technologische
hulpmiddelen en Haags ontmoeten,
hoe stellen jullie dit voor?
(Artikel 1.10, lid 2 onder f & Artikel 1.11,
lid 2 onder f)

45

Wordt er geloot tussen de gelijke scores
of krijgt eerst de hoogste score de
toekenning en bij het bereiken van het
plafond wordt er geloot binnen de
groep die dan de hoogste punten heeft?
(Artikel 1:10 lid 3 en artikel 1:11 lid 3)

Cofinanciering kan bestaan uit een financiële
bijdrage vanuit fondsen, sponsoring, eigen
bijdrage van deelnemers, contributie of in
natura (eigen inzet van personeel).
Technologische hulpmiddelen moeten
bijdragen aan de zelfredzaamheid en
participatie van de kwetsbare inwoner.
Het gaat hier dus om technologie ter
ondersteuning van de kwetsbare inwoner
(bijvoorbeeld om langer thuis te wonen,
gemakkelijker te mantelzorgen etc.). Alleen
een nieuwsbrief versturen is onvoldoende.

De deelnemers aan Haags ontmoeten kunnen
beter bekend worden gemaakt met welke
technologische hulpmiddelen zij zouden
kunnen gebruiken om prettig thuis te kunnen
blijven wonen.
Loting nadat aanvragen met scores zijn
beoordeeld, vindt alleen plaats in de gevallen
bedoeld in artikel 1:10 lid 3 en artikel 1:11 lid
3. Als bij het bereiken van het subsidieplafond
meer dan één aanvraag een gelijk aantal
punten heeft, wordt de onderlinge
rangschikking van die aanvragen vastgesteld
door loting. Ter illustratie, eerst wordt subsidie
toegekend aan alle aanvragen met 10 punten,
dan aan alle aanvragen met 9 punten etc.
Het subsidieplafond wordt bereikt bij de
aanvragen met 6 punten. Er zijn drie aanvragen
met 6 punten, tussen deze aanvragen wordt
dan geloot om te bepalen aan welke aanvraag
subsidie wordt toegekend.

Artikel 5:1 Wijze van verantwoorden
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Hoe lang mag de maximale
projecttermijn van een projectsubsidie
zijn?

Het project moet worden afgerond in het jaar
waarvoor subsidie wordt aangevraagd

