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Algemeen
1

Waarom is de jaarsubsidie 1-jarig, is de
gemeente voornemens meerjarige
ondersteuning te onderzoeken?

De jaarsubsidies in deze regeling worden
verleend voor een jaar. Dit past binnen de
systematiek die de gemeente Den Haag op
dit moment bij subsidieverlening hanteert.
Daar is mede voor gekozen, omdat het werken
met deze regeling en de bijbehorende
tendersystematiek nieuw is en wij de regeling
na dit eerste jaar willen evalueren met de
organisaties in de stad. Hiernaast zal de
mogelijkheid voor meerjarige subsidiëring
onderzocht worden.
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De regeling gaat vooral uit van flexibele
vrijwilligers. Komt er nog een andere
subsidieregeling voor reguliere
vrijwilligers en/of het ondersteunen van
niet kwetsbare inwoners?

De regeling gaat niet vooral uit van flexibele
vrijwilligers. Echter vindt de gemeente het wel
belangrijk dat flexibel vrijwilligerswerk wordt
geboden aan de stad en wordt de
aantrekkelijkheid van activiteiten voor
flexibele vrijwilligers meegenomen in de
tendercriteria.
De gemeente kent ook de subsidieregeling
stimuleren vrijwilligerswerk informele zorg
Den Haag 2021. Deze regeling is een
stimulerings regeling die innovatie in het
vrijwilligerswerk binnen de informele zorg
incidenteel aanjaagt. Hiermee kunnen
organisaties de randvoorwaarden voor goed
vrijwilligerswerk regelen. In deze regeling is
opgenomen dat organisaties die subsidie
ontvangen op basis van de regeling Samen
sociaal en vitaal niet in aanmerking komen
voor subsidie (Artikel 3:1, onder b).
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Op welke wijze kan bezwaar worden
ingediend?

U ontvangt een beschikking met daarin een
verlening of afwijzing naar aanleiding van uw
subsidieaanvraag. Op basis van deze verlening
of afwijzing kunt u een bezwaarschrift
indienen via www.denhaag.nl/bezwaar of per
post, dit staat ook vermeld in de beschikking
die u van de gemeente ontvangt.
Uw bezwaarschrift wordt vervolgens
behandeld door de Adviescommissie
bezwaarschriften. Voordat de Adviescommissie
bezwaarschriften advies uitbrengt over het
bezwaarschrift, houdt ze in principe eerst een
hoorzitting. De commissie brengt binnen
6 weken na de hoorzitting een advies uit. Naar
aanleiding van dit advies beslist het
betreffende bestuursorgaan van de gemeente
op het bezwaarschrift. Het indienen van een
bezwaarschrift heeft geen schorsende werking.
Dit betekent dat het besluit haar werking
behoudt gedurende de termijn dat uw
bezwaarschrift in behandeling is.

Hoe lang duurt de afhandeling van het
bezwaar?
Heeft het bezwaar een opschortende
werking?
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Welke status heeft de eerste honorering
bij de aanvraag? Wordt de subsidie wel,
niet of onder voorwaarden toegekend?
Wat zijn de bezwaar/beroepsmogelijk
heden in de verschillende fases?

De subsidie wordt verleend of geweigerd.
De gemeente kan verdere voorwaarden of
subsidieverplichtingen stellen bij verlening van
de subsidie. De aanvrager kan zowel tegen een
verlening als een afwijzing bezwaar maken.

Artikel 1:1 Begripsomschrijvingen
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“Flexibele vrijwilliger: een vrijwilliger die
op oproepbasis beschikbaar is voor
verschillende soorten vrijwilligerswerk,
meestal kortlopend, die zich niet vastlegt
op een vaste taak en flexibel beschikbaar
is voor ad-hoc klussen”
Er zijn ook vrijwilligers die zich voor
langere tijd verbinden aan een project,
maar maximaal flexibel hun inzet
indelen op basis van hun eigen agenda.
Kunnen zij ook onder flexibele
vrijwilligers vallen?
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Het subsidiebeleid richt zich op de
kwetsbare burgers die extra
ondersteuning nodig hebben, waarbij
de inzet gericht is op “vitaal blijven”,
“zelfstandig functioneren” en/of
“deelnemen aan de samenleving”.
De vraag is of de Haagse inwoner die
(vroegtijdig) om financiële
ondersteuning vraagt onder deze
doelgroep valt?
Wanneer is er sprake van de
noodzakelijkheid van extra
ondersteuning?

Als een vrijwilliger niet beschikbaar is voor
verschillende soorten vrijwilligerswerk, zich
heeft vastgelegd op een vaste taak en niet
flexibel beschikbaar is voor ad-hoc klussen valt
hij niet onder de definitie van flexibele
vrijwilliger in artikel 1:1 van de
subsidieregeling.

Het is aan de aanvrager om te beargumenteren
in hoeverre mensen die vroegtijdig financiële
ondersteuning vragen kwetsbaar zijn en in
hoeverre de noodzaak van extra ondersteuning
bestaat.

7

Vraag

Antwoord

Maatje: een vrijwilliger die gekoppeld is
aan een kwetsbare inwoner, met als
doel om die persoon uit een sociaal
isolement te halen een gedrags- of
mentaliteitsverandering tot stand te
brengen.

Het is gezien de definitie van de term ‘maatje’
noodzakelijk dat de aanvrager beargumenteert
in hoeverre het oplossen van schulden
problematiek met een maatjesproject gedragsof mentaliteitsveranderingen teweegbrengt en
in hoeverre hulpvragers kwetsbare inwoners zijn.

Valt het actief helpen van een aanvrager
bij zijn financiële problematiek onder
deze definitie? Ook wanneer de
financiële problematiek nog niet
problematisch is?
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In de regeling wordt wel uitgelegd wat
onder de kwetsbare inwoner wordt
verstaan maar niet wat onder vitaliteit
en participatie wordt verstaan. De uitleg
over zelfredzaamheid is ook erg
algemeen. Komt daar nog een nadere
invulling van?

De gemeente Den Haag wil dat alle inwoners
naar hun behoefte en mogelijkheden een
zelfstandig leven kunnen leiden en volwaardig
en betekenisvol kunnen deelnemen aan de
maatschappij. Waar dit niet zelfstandig of met
hulp van de omgeving lukt, wil de gemeente
inwoners ondersteunen.

Wat wordt er onder volwaardig
deelnemen aan de Haagse samenleving
verstaan?

De definitie voor participatie is: deelname aan
het maatschappelijk verkeer. Deze definitie is
in artikel 1:1 van de regeling opgenomen.

Artikel 1:3 Doel van de subsidie
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De subsidie voor Maatschappelijk
Activeringswerk is van oudsher gericht
op het activeren van Haagse burgers tot
het doen van vrijwilligerswerk door
levensbeschouwelijke organisaties, die
een eigen aanpak en benadering van
kwetsbare burgers met zich
meebrengen. Terwijl de profijtgroep van
dit werk (kwetsbare inwoners) wel in de
regeling terug te vinden is, geldt dat
niet voor de eigenlijke doelgroep van
het MA-werk (vrijwilligers):
• Valt het MA-werk als subsidie
categorie weg?
• Wordt activering van vrijwilligers
losgelaten?
• Wat gebeurt met organisaties die
zich niet organiseren op de
Nederlandse manier?
• Blijft de steun voor levens
beschouwelijke organisaties als
apart benoemde categorie bestaan?
• Hoe wordt samenwerking met en
ondersteuning van (migranten)
zelforganisaties gewaardeerd?

De activiteiten dienen binnen de doelen van de
subsidieregeling te passen. Hierbij is het aan
de aanvrager om in de aanvraag te
beargumenteren in hoeverre de activiteiten te
zien zijn als activiteiten voor één van de in de
regeling genoemde doelgroepen.
In deze subsidieregeling wordt geen
onderscheid gemaakt tussen
levensbeschouwelijke en nietlevensbeschouwelijke organisaties.
Samenwerking door de aanvrager bij het
opzetten of uitvoeren van de activiteit samen
met partijen in het voor deze activiteiten
relevante veld is één van de criteria waaraan
moet worden voldaan om voor subsidie in
aanmerking te komen (zie artikel 1.4, lid 1,
onder b).

10

11

Vraag

Antwoord

Onze organisatie voert verschillende
projecten uit. Welke projecten vallen
onder deze regeling? Een aantal
projecten kunnen we plaatsen binnen
de doelgroepen, maar andere, die
slechts deels onder OCW vallen, niet.
Vallen die ook onder dit subsidiekader?
Moeten wij actief bij de betrokken
ambtenaren aan de bel trekken?

U hoeft niet actief de ambtelijke organisatie te
benaderen, maar kunt zelf de diverse regelingen
via de website van de gemeente in de gaten
houden en daarbij inschatten voor welke
activiteit u waar ondersteuning aanvraagt.

Op welke manier wordt het kwalitatieve
en effectieve resultaat voor het
volwaardig deelnemen van kwetsbare
inwoners aan de Haagse samenleving
gemeten?

Het is aan de aanvrager om in de aanvraag
goed te beargumenteren hoe diens activiteiten
bijdragen aan het volwaardig deelnemen van
kwetsbare inwoners aan de Haagse
samenleving.

Het is aan de aanvrager om in te schatten en te
beargumenteren in hoeverre de activiteiten die
voorheen werden gesubsidieerd vanuit de losse
beleidsgebieden bijdragen aan de doelen binnen
de subsidieregeling Samen sociaal en vitaal.

(Artikel 1.3, lid 2)

Artikel 1:4 Activiteiten
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De wervingsstrategie moet beschreven
worden, maar wat als die succesvol is en
je toch geen subsidie weet te krijgen.
Is deze informatie dan zodanig
beschermd, dat die niet gebruikt kan
worden door anderen? Heeft het
College overwogen dat in zo’n geval dit
demotiverend kan werken voor de
doelgroep en/of vrijwilligers?
(Artikel 1.4, lid 1 onder c)

Als een aanvraag wordt afgewezen zal in het
besluit gemotiveerd worden waarom de
aanvraag wordt afgewezen. Dat besluit wordt
aan de aanvrager bekend gemaakt.
Als een aanvrager zou verzoeken om inzage in
een aanvraag van een andere aanvrager hetzij
op basis van de Wet openbaarheid van bestuur,
hetzij als op de zaak betrekking hebbend stuk
in het kader van een bezwaarprocedure, zal dit
verzoek worden getoetst aan de
desbetreffende wet.

Artikel 1:6 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen
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Ondersteuning door vrijwilligers bij
complexe problemen vraagt extra
betaalde ondersteuning bij bv training
en koppeling van maatjes:
kwaliteitseisen aan de output van het
project hebben dus invloed op de mate
van betaalde ondersteuning en dus op
het percentage vrijwillige inzet.
Hoe kunnen we kwaliteitseisen en
-afwegingen laten zien in de aanvraag?

Het is van belang dat een aanvrager zijn of
haar afwegingen zoveel mogelijk opneemt en
toelicht in de aanvraag. Het is aan de
aanvrager om zijn of haar aanvraag op te
stellen.
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In de subsidieregeling is als nietsubsidiabel o.a. opgenomen (1:6 e):
de reis- en onkostenvergoedingen van
de vrijwilligers.

Met de vrijwilligersvergoeding worden reis- en
onkosten vergoed. Deze kosten komen
ingevolge artikel 1.6, tweede lid, onder e,
van de subsidieregeling niet voor subsidie in
aanmerking, omdat ze reeds vanuit diverse
andere bronnen worden vergoed, waaronder
de webwinkel en de landelijke VOG regeling.
Organisaties zijn daarnaast vrij om uit andere
financiële middelen dan de gemeentelijke
subsidie vrijwilligers van onkostenvergoeding/
vrijwilligersvergoeding te voorzien.

De (wettelijk vastgestelde)
vrijwilligersvergoeding is iets anders
dan een onkostenvergoeding zoals die
volgens mij in de subsidieregeling
bedoeld is.
Omdat er niet specifiek wordt gesproken
over de vrijwilligersvergoeding zou
kunnen worden geconcludeerd dat die
wél subsidiabel is?
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Subsidie wordt alleen toegekend voor
kosten die direct verbonden zijn met en
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van
activiteiten. Dit naar het oordeel van
B&W.
Van de kosten moeten eerst de bijdrage
van derden worden afgetrokken.

Ja, 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.

Sommige vrijwilligersverenigingen
werken met contributies, valt dit ook
onder bijdrage van derden?
(Artikel 1.6, lid 1)

Artikel 1:7 Hoogte van de subsidie
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Kun je aanvragen combineren?
Bijvoorbeeld een integrale jaarsubsidie,
een jaarsubsidie specifiek voor inwoners
met een beperking en/of een
projectsubsidie?

Per categorie A, B of C moet een aparte
aanvraag worden ingediend. Het is mogelijk
een aanvraag in bijvoorbeeld categorie A in te
dienen en óók een aanvraag in categorie B of C.
Wij zullen deze aanvragen afzonderlijk scoren
langs de in de regeling opgenomen criteria.
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De activiteiten van onze organisatie
bereikt zowel vitale senioren, als
mensen met een beperking als
kwetsbare burgers. Het is echt een
mengelmoes van vrijwilligers/
deelnemers. Daarin zit ook de kracht,
de sterksten nemen de kwetsbaren op
sleeptouw. Hoe moeten we dat
onderbrengen in de integrale
jaarsubsidie, want daar wordt
uitgegaan van de afzonderlijke
doelgroepen.

Een aanvraag die meerdere doelgroepen
betreft (omschreven in artikel 1:3 lid 1 a tot en
met d) past ten aanzien van dat aspect binnen
de kaders van categorie A en categorie B.
Een aanvraag in categorie C kan alleen gericht
zijn op de doelgroep e (inwoners met een
beperking). Per categorie kunt u een aparte
aanvraag indienen.

Vraag
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Als je samen met verschillende partners
aanvraagt, welke partij is dan de
formele aanvrager en is het dan nog
mogelijk om een andere (project)
aanvraag te doen?

Het is aan de partijen zelf om te bepalen wie
de subsidie aanvraagt. De aanvrager is degene
die verantwoordelijk is voor de uitvoering van
de activiteiten en die verantwoording aflegt
aan de gemeente. Omdat aanvragen per
categorie worden ingediend, is het mogelijk
dat als een aanvraag in bijvoorbeeld categorie
A wordt ingediend, ook een aanvraag in
categorie B of C wordt ingediend.

19

“Een subsidie bedraagt maximaal:
b. € 600.000,-- per aanvrager voor
jaarsubsidies die gericht zijn op de in
artikel 1:3, eerste lid onder a tot en met
d bedoelde doelgroepen (categorie B)”

Aanvragen voor projectsubsidies, gericht op de
onder artikel 1:3, eerste lid, onder a tot en met
d bedoelde doelgroepen moeten worden
ingediend in categorie A.

Wanneer een organisatie in de oude
situatie voor meerdere, zeer
verschillende projecten jaarsubsidie
aanvroeg, moet er dan nu meerdere
jaarsubsidies aangevraagd worden of
moeten deze gebundeld ingediend
worden? Vallen die gezamenlijk onder
categorie B? Hoe worden deze dan
beoordeeld, als één geheel of per
onderdeel apart?

Aanvragen voor jaarsubsidies die op deze
doelgroepen zijn gericht worden in categorie B
ingediend. Voor aanvragen in categorie B is het
mogelijk dat die aanvraag voor meerdere
activiteiten wordt gedaan.

(Artikel 1:7, onder b)
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Waarom is de maximale hoogte van de
subsidie in categorie B € 600.000?
(Artikel 1:7, onder b)

De gemeente vindt het wenselijk dat een
divers maatschappelijk middenveld de kans
krijgt om subsidie te kunnen ontvangen.

Artikel 1:8 Subsidieplafond
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Vervalt de onbenutte subsidie in een
categorie, of wordt dat ingezet voor
andere categorieën?

Als het subsidieplafond niet bereikt wordt,
dan zou het college kunnen besluiten dat het
resterende bedrag een andere bestemming krijgt.

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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Uw puntensysteem heeft betrekking
op: aantal bereikte deelnemers, %
overhead, cofinanciering, ervaring van
de organisatie, monitoring van
resultaten, stimuleren gebruik digitale
oplossingen, aantrekkelijkheid voor
flexibele vrijwilligers.
Een aanvraag kan heel sterk zijn op iets
wat niet onder deze punten valt,
bijvoorbeeld het bereiken van een
moeilijke doelgroep of toepassen van een
wetenschappelijk bewezen methode.
Zoals ik het nu lees is dat absoluut niet
relevant voor het wel of niet toekennen
van de subsidie, klopt dat?
(Artikel 1.10, lid 2 & Artikel 1.11, lid 2)

Aanvragen worden beoordeeld aan de hand
van de criteria die zijn vastgelegd in de
subsidieregeling.
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Hoe komt het dat inclusiviteit/diversiteit
geen indicator of criterium is?

Inclusiviteit is reeds onderdeel van de regeling
doordat de activiteiten gericht moeten zijn op
het meedoen van diverse doelgroepen. Dit is
inherent aan de regeling.

(Artikel 1.10, lid 2 & Artikel 1.11, lid 2)
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Wordt het aantal vrijwilligers ook in de
weging meegenomen?
Een aantal van de activiteiten binnen
onze aanvraag zijn niet geschikt voor
flexibele vrijwilligers, andere
activiteiten binnen de aanvraag zijn dan
weer wel geschikt voor flexibele
vrijwilligers. Hoe wordt dit gewogen?
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In de ranking telt wel het aantal
bereikte deelnemers mee maar niet de
locatie waar de activiteit plaatsvindt.
Hoe garandeert de gemeente dat er een
goede spreiding van bijvoorbeeld Haags
Ontmoeten locaties blijft bestaan?
(Artikel 1.10, lid 2 & Artikel 1.11, lid 2)

Het aantal vrijwilligers wordt niet in de weging
meegenomen. Wel wordt er gekeken naar of
de activiteiten aantrekkelijk zijn voor flexibele
vrijwilligers.

In de regeling is in artikel 3.1 als weigerings
grond opgenomen dat het college een subsidie
kan weigeren als de aanvraag wordt gedaan
voor activiteiten die naar het oordeel van
burgemeester en wethouders reeds in
voldoende mate uitgevoerd worden door
anderen.

26

Is het aanvraag bedrag zelf ook nog een
wegingscriterium?

Het aanvraagbedrag is geen criterium. In de
subsidieregeling is aangegeven welke criteria
voor welk typen aanvragen van toepassing zijn.
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Onze aanvraag bevat meerdere
onderdelen/activiteiten. Deze
activiteiten zijn qua bereik niet bij
elkaar op te tellen. Moeten we werken
met unieke deelnemers of met het
tellen van de deelnemers voor elke
afzonderlijke activiteit?

U kunt alleen de unieke deelnemers tellen die
aan de activiteit deelnemen waarvoor subsidie
is aangevraagd. Deze deelnemers horen te
vallen in minimaal één van de genoemde
doelgroepen van kwetsbare inwoners.

Het optellen van het aantal deelnemers
van de afzonderlijke deelprojecten voor
één subsidieaanvraag geeft geen
logisch beeld. Hoe kunnen we hier mee
omgaan?
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Uiteraard staat het de aanvrager vrij om in de
aanvraag toe te lichten over de frequentie van
de deelnemers, overlap tussen activiteiten/
deelprojecten en de intensiteit van de
afzonderlijke activiteiten/deelprojecten.

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

Ook kunt u besluiten per activiteit een
aanvraag te doen, zodat u niet hoeft op te
tellen maar per aanvraag het aantal unieke
deelnemers kunt opnemen.

"Er nemen zo veel mogelijk deelnemers
deel aan de activiteit":

De maatjes (vrijwilligers) tellen niet mee als
deelnemer.

Tellen bij maatjesprojecten de vrijwillige
maatjes ook als deelnemers? Tellen we
per project of voor de hele organisatie?

Het aantal deelnemers betreft het totale aantal
unieke deelnemers die aan de activiteit(en)
deelnemen waarvoor subsidie is aangevraagd.
Zie verder het antwoord op vraag 27.

(Artikel 1.10, lid 2 onder a &
Artikel 1.11, lid 2 onder a)
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Het is de bedoeling dat ik met mijn
huidige subsidie 100 deelnemers bereik,
de doelgroepen zijn mantelzorgers en
zorgontvangers met een
migrantenachtergrond. Moet ik bij een
nieuwe aanvraag dan een integrale
jaarsubsidie aanvragen en anders gaan
tellen? Naast de 100 deelnemers betrek
ik namelijk ook het persoonlijk netwerk
van de cliënt (minstens 70 personen) en
het zakelijk netwerk (minstens 80) dat
betrokken is bij de hulpvraag.

U kunt alleen de unieke deelnemers tellen die
aan de activiteit deelnemen waarvoor subsidie
is aangevraagd. Deze deelnemers horen te
vallen in minimaal één van de genoemde
doelgroepen van kwetsbare inwoners. Het is
dus niet de bedoeling dat de persoonlijke
netwerken van deelnemers worden meegeteld,
als deze personen niet rechtstreeks gebruik
maken van uw activiteit.

(Artikel 1.10, lid 2 onder a &
Artikel 1.11, lid 2 onder a)
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De aanvraag voor jaarsubsidies moet
definitief zijn in september. Vanwege
Corona kunnen er nog onzekerheden
zijn voor het komende jaar die
in september nog niet duidelijk zijn.
Hoe moeten organisaties hier rekening
mee houden in hun aanvraag?

Het is aan de organisaties om een inschatting
te maken van welke activiteiten uitgevoerd
kunnen worden en hoeveel deelnemers bereikt
kunnen worden.

(Artikel 1.10, lid 2 onder a &
Artikel 1.11, lid 2 onder a)
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Bezoekersaantallen tellen mee in de
ranking. Het lijkt erop dat daardoor
kleinere organisaties, zelforganisaties
en groepen die specifieke ouderen
trekken met bijvoorbeeld een
migratieachtergrond of culturele
interesses een achterstand hebben die
moeilijk is in te halen. Hoe houden we
deze heel belangrijke
ontmoetingsplekken geopend?

Dit kan een onderwerp zijn dat in de evaluatie
kan worden opgenomen.

(Artikel 1.10, lid 2 onder a &
Artikel 1.11, lid 2 onder a)
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Aanpakken/projecten waar niet direct
deelnemers worden bereikt maar waar
dit indirect gebeurt door bijvoorbeeld
het netwerk in de wijk rond de
bestrijding van eenzaamheid,
mantelzorg of het inclusiever maken
van de wijk lijken niet bij deze
subsidieregeling te passen omdat de
nadruk zo ligt op het bereiken van
‘deelnemers’. Klopt deze aanname?
(Artikel 1.10, lid 2 onder a &
Artikel 1.11, lid 2 onder a)

In deze regeling geldt voor alle doelgroepen
dat de aanvrager over een wervingsstrategie
moet beschikken die erop is gericht om de
doelgroep te laten deelnemen aan de
activiteit. In deze regeling is het directe effect
voor de doelgroepen bedoeld in artikel 1:3 lid 1
dan ook een belangrijk element.
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Dien je bij 15% overheadkosten ook
rekening te houden met de
loonkosten uur berekeningen? Wat valt
er wel en niet onder? En, hoe laat je dit
in een berekening zien?

Overheadkosten zijn 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. Voor de toepassing van artikel lid
1:10 lid b of artikel 1:11 lid b is het van belang
dat eventuele overhead kosten separaat
inzichtelijk worden gemaakt. Als de loonkosten
een overheadcomponent bevat, moet deze
apart inzichtelijk worden gemaakt in het
begrotingsformat.

(Artikel 1.10, lid 2 onder b &
Artikel 1.11, lid 2 onder b)
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Val je bij 15% overhead in de categorie
1 punt of 2 punten?
(Artikel 1.10, lid 2 onder b &
Artikel 1.11, lid 2 onder b)
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Kosten van overhead
Op welke wijze beoordeelt het College
of de kosten direct verbonden of
noodzakelijk zijn?
Indien het ambtelijk beoordeeld wordt,
is er dan nog de mogelijkheid van een
second opinion?

Bij een percentage van 0 tot 15% overhead
worden 2 punten toegekend. Bij een
percentage van 15% (tot 20%) overhead wordt
1 punt toegekend.
De kosten worden beoordeeld naar aanleiding
van het ingevulde begrotingsformat.
Deze beoordeling wordt op een zorgvuldige
wijze en door meerdere ambtenaren
uitgevoerd. Het is altijd mogelijk om bezwaar
te maken tegen de beslissing op de aanvraag,
indien de aanvrager het niet eens is met
de beoordeling.

(Artikel 1.10, lid 2 onder b &
Artikel 1.11, lid 2 onder b)
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"Ervaring met het uitvoeren van de
activiteit": welke bewijsvoering vraagt
dit van organisaties?
(Artikel 1.10, lid 2 onder d &
Artikel 1.11, lid 2 onder d)
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Hoe zwaar weegt ervaring in Den Haag
ten opzichte van ervaring met de
doelgroep/ uitvoeren activiteit elders in
NL?

Uit de aanvraag moet duidelijk blijken hoeveel
jaar ervaring de organisatie al heeft met het
uitvoeren van de activiteit. U bent vrij in de
wijze waarop u aantoont dat u over deze
ervaring beschikt.
Ervaring in Den Haag weegt in deze tender
even zwaar mee als ervaring die elders in
Nederland is opgedaan.

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

38

Krijgen wij meer informatie over de
vraag hoe 'impact' wordt gedefinieerd
door de gemeente?

Het is aan de aanvrager om te definiëren wat
impact is en hoe daarmee wordt voldaan aan
het desbetreffende criterium.

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

39

Op welk niveau moeten we meten?
(Artikel 1.10, lid 2 onder e & Artikel 1.11,
lid 2 onder e)

Het is aan de aanvrager om te beargumenteren
welk niveau gewenst is bij welke doelgroep en
activiteit.

Vraag

Antwoord

Artikel 2:1 Aanvraag
40

Hoe moet de subsidie ingediend
worden? Is er een portaal? Moet de
aanvraag gestuurd worden naar het
subsidiebureau?
(Artikel 2.1, lid 2)

41

Is het mogelijk om naast het aanvraag
formulier ook een apart projectplan als
toelichting in te dienen?
(Artikel 2.1, lid 2)

42

In artikel 2.1, sub 1, wordt om gegevens
gevraagd. Het lijkt erop dat er gegevens
worden gevraagd die niet noodzakelijk
zijn voor de aanvraag. Kunt u per item
aangeven op welk artikel van de
subsidieregels deze gegevens
noodzakelijk zijn?

Er staat een aanvraagformulier op de website
van de gemeente Den Haag. Dit formulier kunt u
invullen en vanaf het moment dat het aanvraag
tijdvak aanvangt kunt u dit formulier met alle
benodigde bijlages (projectplan en begroting)
indienen via het emailadres dat bij de opening
van het aanvraagtermijn op de website van de
gemeente Den Haag wordt geplaatst.
Het aanvraagformulier biedt voldoende ruimte
om uw aanvraag toe te lichten. Daarnaast
vragen wij u een projectplan (met een
gedetailleerde uitwerking van uw activiteiten
en mogelijk beeldmateriaal) in te sturen.
Uw aanvraag dient alle informatie te bevatten
die nodig is voor de beoordeling van de vraag of
uw activiteit in aanmerking komt voor subsidie.
De gegevens die gevraagd worden zijn
noodzakelijk om de aanvragen te beoordelen.

Artikel 2:2 Aanvraagtermijn
43

Vanaf wanneer kan subsidie
aangevraagd worden?

Een aanvraag in categorie B of C wordt
ingediend vanaf 22 augustus tot 4 september
van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de
activiteit plaatsvindt. Een aanvraag in categorie
A kan voor het eerst ingediend worden voor het
jaar 2022 en wel vanaf 1 september van het jaar
voorafgaand aan het jaar waarin de activiteit
plaats vindt tot maximaal 12 weken voor de
uitvoering van de activiteit.

44

Wanneer horen we of de
subsidieaanvraag wel of niet wordt
toegekend?

Op basis van artikel 10, lid 1, van de Algemene
Subsidieverordening Den Haag 2020 moet
binnen twaalf weken na ontvangst van de
volledige aanvraag worden beslist op die
aanvraag.

Vraag

Antwoord

Artikel 3:1 Weigeringsgronden
45

Is het een bewuste keuze van het
College om competitie tussen
subsidieaanvrager aan te wakkeren
door aan te laten geven waarom een
activiteit zich onderscheidt en van
meerwaarde is t.o.v. andere activiteiten
(w.o. activiteiten van andere
subsidieaanvragers)?

In de subsidieregeling wordt samenwerking
met partijen gestimuleerd. Activiteiten waarbij
de aanvrager bij het opzetten of uitvoeren van
de activiteit niet samenwerkt met partijen in
het voor deze activiteiten relevante veld,
komen niet voor subsidie in aanmerking.
Tegelijkertijd wordt een gedeelte van de
aanvragen beoordeeld volgens een systematiek
waarbij een rangschikking wordt gemaakt
tussen partijen op grond van inhoudelijke
criteria. Deze systematiek wordt door
overheden veel gebruikt. De reden is dat het
een eerlijke manier betreft om kwaliteit van
activiteiten per aanvraag te meten en hierbij
aanvragers gelijke kansen te bieden.

46

De subsidie kan geweigerd worden
indien de activiteit voldoende wordt
uitgevoerd door anderen. Op welke wijze
wordt dat beoordeeld? Wordt daar
hoor- en wederhoor op toegepast?
Op welke wijze kan daar bezwaar tegen
worden gemaakt?

De gemeente zal hierbij beoordelen in
hoeverre andere partijen in de stad deze
activiteiten al voldoende uitvoeren en dit
onderbouwen. Hoor- en wederhoor wordt
daarbij niet toegepast. Er kan wel bezwaar
gemaakt worden tegen het besluit, waarbij de
gemeente beslist de aangevraagde subsidie
niet toe te kennen.

Artikel 4:1 Verplichtingen
47

Op welke wijze zijn deze verplichtingen
gerelateerd aan het beleidsdoel, het
maatschappelijke beoogde effect en de
gewenste prestaties?
Waarom zijn deze verplichtingen
essentieel voor het beoordelen van de
subsidie aanvraag?
Indien een organisatie niet aan deze
verplichting voldoet, komt zij dan niet in
aanmerking voor subsidies en/of leidt
dat tot een weigering van de definitieve
vaststelling?

Deze verplichtingen zijn opgenomen, omdat de
activiteiten daarmee breed toegankelijk en
zichtbaar zijn voor de gehele stad. Tevens zijn
deze verplichtingen ook behulpzaam voor de
aanvrager zelf: potentiële hulpvragers en
deelnemers kunnen de activiteiten vinden via
de sociale kaart, aspirant vrijwilligers kunnen
uw organisatie en trainingen vinden en
mantelzorgers kunnen het ondersteunings
aanbod van uw organisatie vinden.
Het college is bevoegd dergelijke
verplichtingen aan een subsidieverlening te
verbinden. Indien niet wordt voldaan aan de
aan de subsidie verbonden verplichtingen, kan
het college besluiten de subsidieverlening in te
trekken of de subsidie lager vast te stellen.

Vraag

Antwoord

Artikel 5:1 Wijze van verantwoorden
48

Graag meer informatie over de
rapportage en verantwoording. In de
regeling lees ik niets over accountants
controle, hoe werkt de verantwoording?

Voor de verantwoording moet u een inhoudelijk
verslag, financieel verslag en een bestuurs
verklaring of directieverklaring indienen
overeenkomstig de eisen die zijn vastgelegd in
artikel 17 van de Algemene subsidieverordening
Den Haag 2020 alsmede de eisen vastgelegd in
artikel 5:1 van de regeling.
Voor subsidieverleningen van meer dan
€ 100.000 moet u ook een controleverklaring
over het financieel verslag indienen. Dat is
geregeld in artikel 18 van de Algemene
subsidieverordening Den Haag 2020 waar de
aanvullende regels ten aanzien van de
verantwoording bij subsidies van meer dan
€ 100.000 zijn vastgelegd.
Meer informatie kunt u vinden in de
Richtlijnen verantwoording subsidies
Den Haag 2020.

49

Wie doet de aanvraag genoemd in
artikel 5:1, lid 1: “aanvraag tot
vaststelling voor subsidieaanvragen…” ?

Subsidie wordt verleend aan de aanvrager, en
ook de aanvrager dient de subsidie te
verantwoorden op de in de beschikking
gestelde manier en op het in de beschikking
gestelde tijdstip. Dit wordt ook 'de aanvraag
tot vaststelling van de subsidie' genoemd.
Hierover kunt u meer lezen in de beschikking
indien uw subsidieaanvraag verleend wordt.

50

In de verantwoording worden foto’s
gevraagd, hoe werkt dat bij koppelingen
tussen vrijwilliger en deelnemer, geeft
dat geen privacy probleem?

Het is de verantwoordelijkheid van de
aanvrager om zelf invulling te geven aan de
verantwoording van de activiteiten en daarbij
wet- en regelgeving omtrent privacy zo nodig
in acht te nemen.

(Artikel 5.1, lid 2)

Ondersteuning
51

Welke ondersteuning kunnen we
verwachten vanuit de gemeente?

Alle vragen kunnen tot 26 juli gesteld
worden via de mailbox
(subsidie.sociaal.vitaal@denhaag.nl).
De antwoorden op de vragen zullen
tweewekelijks gepubliceerd worden op
Den Haag - Subsidie samen sociaal en vitaal.

52

Vraag

Antwoord

Kan ik mijn aanvraag bespreken met
mijn contactpersoon van de gemeente of
met PEP, krijgen kleine organisaties hulp
bij het formuleren van een aanvraag?

Nee, het is niet mogelijk om uw aanvraag te
bespreken met de gemeente. Het uitgangspunt
is een eerlijk speelveld voor alle organisaties en
hierdoor kan de gemeente niet helpen met
individuele aanvragen.
Indien u dat wenst staat het u vrij gebruik te
maken van verschillende vormen van onder
steuning die door verschillende organisaties
in Nederland worden geboden, waaronder
PEP Den Haag, Fonds 1818, verschillende
private fondsenwervers en subsidieadviseurs.
Op de website van PEP Den Haag kunt u zien
welke ondersteuning voorhanden is.

53

Hoe kijkt de gemeente naar mogelijke
afbouw van vaste lasten? Komt er een
transitie vergoeding?

Gemeenten zijn verplicht een redelijke termijn
te hanteren om de afbouw van subsidie te
communiceren. Met in achtname van een
opzegtermijn van 6 maanden is voldaan aan
het vereiste van een redelijke termijn.
Een transitievergoeding wordt niet gegeven
omdat de redelijke termijn in acht wordt
genomen.

54

Wat doet de gemeente voor cliënten als
een organisatie geen subsidie meer krijgt?

Wanneer een organisatie niet langer subsidie
ontvangt voor cliënten die binnen de
doelgroep van de subsidieregeling vallen, dan
betekent dit dat er subsidie is toegekend aan
andere organisaties die zich voor deze
kwetsbare inwoners (zoals omschreven in
artikel 1.3, lid 1) inzetten.

