
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg; 

Gelet op artikel 4.23 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 2 lid 2 van de Algemene 

Subsidieverordening Woudenberg 2017; 

Besluit: 

Vast te stellen de “Subsidieregeling Innovatiesubsidies Sociaal Domein Woudenberg en Eenmalige 

Ondersteuningssubsidies Coöperatie de Kleine Schans”: 

 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen. 

In deze regeling wordt verstaan onder: 

a. Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening Woudenberg 2017; 

b. Coöperatie: de Coöperatie De Kleine Schans U.A., gevestigd Schans 29, 3931KJ Woudenberg 

en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer  69942846; 

c. Doelstellingen en taken van de Coöperatie: zoals deze zijn omschreven in artikel 2 lid 1 van 

de statuten van de Coöperatie welke zijn vastgelegd op 27 oktober 2017;  

d. Eenmalige ondersteuningssubsidie: subsidie die extra nodig is om de taken en doelstellingen 

van de Coöperatie, lopende het subsidiejaar, te kunnen uitvoeren;  

e. Innovatie subsidie: subsidie die wordt verstrekt voor kleinschalige activiteiten, projecten en 

initiatieven van inwoners en maatschappelijke organisaties die een vernieuwend karakter 

dragen om verandering in het sociaal domein te ontwikkelen en te realiseren; 

Transformatie: het proces dat is gericht op het realiseren van de beoogde inhoudelijke 

effecten van de stelselwijziging (transitie) in het sociaal domein, namelijk snellere, betere, 

effectievere en integrale zorg en ondersteuning; 

f. Subsidieplafond: het door de gemeenteraad of het college maximaal beschikbaar gestelde 

budget voor de betreffende subsidies. 

Artikel 2. Subsidieontvanger 

1. Een aanvraag voor een eenmalige ondersteuningssubsidie  kan alleen maar worden ingediend 

door de Coöperatie. 

2. Een aanvraag voor een innovatiesubsidie kan worden ingediend door zowel inwoners als 

maatschappelijke organisaties. 

a. Subsidie voor aanvragen door inwoners wordt verleend aan natuurlijke personen of een 

groep van natuurlijke personen; 

b. Wanneer een subsidie wordt verleend aan een groep van natuurlijke personen, treedt 

één persoon op als penvoerder. De subsidie wordt verleend aan deze penvoerder en 

deze is verantwoordelijk voor de uitvoering van de activiteiten en het nakomen van de 

verplichtingen die voortvloeien uit de subsidieverlening; 

c. Subsidie voor aanvragen door maatschappelijke organisaties wordt uitsluitend verleend 

aan rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid die activiteiten uitvoeren binnen 

het beleidsterrein Samenleving, zoals opgenomen in de beleidsbegroting van de 

gemeente Woudenberg. 



Artikel 3. Subsidiabele activiteiten 

1. Eenmalige ondersteuningssubsidie  kan worden verstrekt voor: 

a. Aanvullende  inzet van formatie boven de formatie zoals met de structurele subsidie is 

toegekend wanneer blijkt dat extra formatieve inzet noodzakelijk is om de dienstverlening 

van de door de Coöperatie uit te voeren taken op peil te houden. 

b. Aanvullende inzet van ondersteunende diensten om de dienstverlening van de Coöperatie 

op peil te houden. 

2. Innovatiesubsidie kan worden verstrekt voor: 

a. Nieuwe of vernieuwende kleinschalige lokale activiteiten die bijdragen aan de 

verwezenlijking van de volgende principes: 

I. Versterken van de eigen kracht en regie van de inwoners; 

II. Dat de omgeving mee doet; 

III. Dat voorkomen beter is dan genezen; 

IV. Oplossingen op de persoon gericht zijn met daarbij een sterke betrokkenheid 

van het gezin en/of het sociale netwerk; 

V. Dat niemand buiten de boot dient te vallen; 

VI. Dat eventuele hulp dichtbij huis plaatsvindt; 

VII. Dat ingeval problematiek zich voordoet in één gezin er ook één plan wordt 

gemaakt; 

VIII. Dat het moeten passen binnen het financiële kader van de gemeente. 

b. Activiteiten die bijdragen aan innovatie en transformatie binnen de taken en doelstellingen 

van de Coöperatie voor zover deze de uitvoering daarvan ten goede komt  en waarvoor 

binnen de aan de Coöperatie toegekende structurele subsidie geen ruimte aanwezig is . 

Artikel 4. Voorwaarden aan de subsidieaanvraag 

1. De aanvraag voor een eenmalige subsidie wordt schriftelijk ingediend bij het college. 

2. Wanneer het gaat om een aanvraag op grond van artikel 3 lid 1 sub  a. en b.  wordt bij de 

aanvraag in ieder geval een onderbouwing gegeven op de volgende punten: 

a. Waarom extra inzet noodzakelijk is; 

b. Hoe de dienstverlening weer op peil te krijgen of te kunnen houden; 

c. Welke inzet dat vergt naar uren en kosten;  

d. Hoe kan worden bepaald dat de extra inzet tot het gewenste resultaat heeft geleid. 

3. Wanneer het gaat om een aanvraag op grond van artikel 3 lid 2 sub a en b  wordt bij de 

aanvraag, afhankelijk van de acties waarvoor een subsidie wordt gevraagd, een onderbouwing 

gegeven op de volgende punten: 

a. Welke actie worden ondernomen en waaruit het innovatieve karakter blijkt; 

b. Welke bijdrage de acties leveren aan de transformatie van het sociale domein in 

Woudenberg; 

c. Een omschrijving van de bijdrage die de activiteiten leveren aan het verwezenlijken van de 

principes zoals genoemd onder artikel 3, tweede lid; 

d. Welke doelgroepen en/of maatschappelijke organisaties betrokken zijn bij de activiteiten; 

e. Een omschrijving van de expertise en ervaring waarover de aanvrager beschikt in relatie tot 

de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd; 

f. Welke inzet de acties vergen naar uren en kosten; . 

g. Hoe kan worden bepaald dat de acties tot het gewenste resultaat hebben geleid. 



4. Specifiek voor een aanvraag op grond van artikel 3 lid 2 sub b wordt een nadere onderbouwing 

gevraagd waar het uit blijkt dat de activiteiten bijdragen aan het verbeteren van de dienst- of 

zorgverlening van de Coöperatie. 

5. De actie of het project waarvoor subsidie wordt aangevraagd is eindig van duur en is voor 

maximaal een jaar. 

Artikel 5. Aanvraagtermijn en beslistermijn 

1. Een aanvraag voor een eenmalige ondersteuningssubsidie of innovatiesubsidie kan gedurende 

het hele jaar worden ingediend. 

2. Het college van burgemeester en wethouders beslist binnen 6 weken op een aanvraag. Deze 

termijn kan éénmalig worden verlengd met 4 weken. 

Artikel 6. Beoordeling 

Voor de beoordeling van een aanvraag in het kader van deze regeling worden, afhankelijk van de 

soort aanvraag en de actie die wordt voorgestaan,  de volgende criteria gehanteerd: 

1. Wanneer het gaat om een eenmalige ondersteuningssubsidie: 

a. De mate waarin de subsidie bijdraagt aan het op peil houden dan wel krijgen van de 

gewenste dienstverlening bij de uitvoering van de taken die aan de Coöperatie zijn 

opgedragen; 

b. Of binnen de begroting, en daarmee de structurele subsidie daarvoor, niet op een 

andere manier tot invulling  kan worden gekomen. 

2. Wanneer het gaat om een innovatiesubsidie: 

a. vernieuwend karakter van de activiteit; 

b. de gevolgen voor de diverse doelgroep(en); 

c. samenwerking tussen meerdere partijen; 

d. de mate waarin de activiteit bijdraagt aan de transformatie van het Sociaal Domein in 

Woudenberg.  

e. In hoeverre de activiteit is gericht op meer samenhang tussen voorzieningen en/of 

samenwerking tussen zorgaanbieders, verenigingen en/of instellingen binnen de 

gemeente Woudenberg. 

f. Of de acties bijdragen aan het versterken van de zelforganisatie en zelfredzaamheid van 

de inwoners van Woudenberg; 

g. Hoe bij een ontwikkeltraject een succesvol initiatief op eigen benen kan staan en er een 

manier is gevonden om de verdere ontwikkeling en exploitatie te waarborgen zonder 

extra financiële bijdrage van de gemeente. 

Artikel 7. Weigeringsgronden 

Onverminderd het bepaalde van artikel 8 van de Algemene Subsidieverordening, wordt de subsidie 

in ieder geval geweigerd indien: 

a. De activiteiten niet voldoen aan de criteria en/of voorwaarden opgenomen in deze regeling; 

b. De uitvoering van de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd, is begonnen voordat de 

aanvraag is ontvangen;  

c. De activiteit al op een andere manier door de gemeente Woudenberg  wordt gesubsidieerd; 

d. Het subsidieplafond voor innovatiesubsidies is bereikt; 



e. Er binnen de gemeentebegroting geen middelen beschikbaar zijn voor eenmalige 

ondersteuningssubsidies; 

f. De aanvraag betrekking heeft op individuele ‘problematiek’; 

g. De aanvraag al eerder op inhoudelijke gronden is afgewezen en nogmaals in dezelfde vorm en 

met dezelfde inhoud wordt ingediend.  

Artikel 8. Subsidieplafond 

Het college stelt jaarlijks een subsidieplafond vast voor te verlenen innovatiesubsidies .  

Artikel 9. Verantwoording 

1. De aanvrager dient uiterlijk vier maanden na het subsidietijdsvak, waarvoor de subsidie is 

verleend, een aanvraag in tot vaststelling. 

2. De aanvraag tot vaststelling gaat gepaard met een schriftelijke verantwoording van hetgeen in 

artikel 4 is aangegeven. 

3. Indien de termijn van verantwoording van de eenmalige ondersteuningssubsidie en/of 

innovatiesubsidie samenvalt met die van de structurele subsidie van de aanvrager kan de 

eenmalige verantwoording in die van de structurele subsidie worden meegenomen. De 

eenmalige verantwoording moet daarin echter wel duidelijk zichtbaar zijn. 

4. Het college kan bepalen dat de verantwoording van de eenmalige ondersteuningssubsidie en/of 

de innovatiesubsidie meegenomen mag worden in de verantwoording van de structurele 

subsidie van de aanvrager. Mits daarin wel duidelijk is hoe deze subsidies zijn besteed. 

Artikel 10. Vaststelling 

1. Het college stelt de subsidie vast uiterlijk 31 december van het jaar waarin de aanvraag tot 

vaststelling is ontvangen. 

2. Indien de aanvraag tot subsidievaststelling niet voor het tijdstip genoemd in artikel 9 lid 1 is 

ingediend, gaat het college zes weken na een eenmalig rappel over tot ambtshalve vaststelling. 

3. De subsidie kan worden ingetrokken, gewijzigd, opgeschort en/of teruggevorderd in de situaties 

genoemd in de artikelen 4:48, 4:49, 4:56 en 4:57 van de Algemene wet bestuursrecht. 

Artikel 11. Hardheidsclausule 

Het college kan, in bijzondere gevallen, een artikel of artikelen van deze subsidieregeling buiten 

toepassing laten of daarvan afwijken. Het van toepassing verklaren van dit artikel wordt 

gemotiveerd in het besluit en hiervan wordt verslag gedaan aan de gemeenteraad. 

  



Artikel 12. Slotbepalingen 

Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 januari 2018 en kan worden aangehaald als 

‘Subsidieregeling Innovatiesubsidies Sociaal Domein Woudenberg en Eenmalige 

Ondersteuningssubsidies Coöperatie De Kleine Schans 2018’ 

 

Vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 6 februari 2018. 

 

Burgemeester en wethouders van Woudenberg, 

 

S.M.T van der Marck-Verschoor T. Cnossen 

Secretaris Burgemeester 

 

 


