














Verdeelregel Wijkbudgetten 2012 

 
 
 

 
Doelstellingen 
Het bevorderen van burgerschap, met name:  
- actieve inzet in de eigen wijk of kern; 
- vrijwillige inzet en vrijwilligerswerk; 
- (sociale) veiligheid en sociale duurzaamheid; 
- betrokkenheid naar elkaar van inwoners (ontmoeten en verbinden). 
 
Subdoelstellingen 
- het initiatief maakt naast de gemeentelijke bijdrage ook gebruik van andere 

financieringsbronnen, bijvoorbeeld een eigen bijdrage of een bijdrage van een andere 
geldschieter; 

- het initiatief is met weinig middelen te realiseren (in relatie tot het totale subsidiebudget); 
- het initiatief bereikt een duurzaam (=langdurig) effect; 
- het initiatief heeft groeipotentie (klein beginnen, groot groeien); 
- het initiatief bereikt Haarlemmermeerders die op andere manieren niet bereikt worden; 
- het initiatief werft nieuwe vrijwilligers; 
- het initiatief beschikt over een lokaal breed draagvlak, bijvoorbeeld ingediend door 

meerdere bewoners of partijen.  
 
Subsidiabele activiteiten 
Activiteiten die de doelstelling ondersteunen. 
 
Subsidiecriteria 
- initiatief is niet strijdig met (de bedoeling van) het gemeentelijke beleid of gemeentelijke 

investeringen; 
- kosten die mensen normaal gesproken zelf maken worden niet vergoed, tenzij het gaat 

om een beperkte bijdrage die nadrukkelijk ten dienste staat van de hoofddoelstelling van 
de activiteit; 

- kosten die onderdeel uitmaken (of horen te maken) van een reeds verstrekte subsidie of 
bijdrage worden niet vergoed; 

- juridische kosten worden niet vergoed; 
- commerciële initiatieven worden uitgesloten; 
- het subsidiebedrag per initiatief bedraagt ten hoogste € 15.000,-; 
- het initiatief is financieel en juridisch haalbaar (als er vergunningen nodig zijn, is het dan 

bijvoorbeeld te verwachten dat deze kunnen worden afgegeven); 
- als een initiatief een uitwerking krijgt in de openbare buitenruimte, is het beheer daarvan 

goed geborgd. 
 
Subsidievorm 
Eenmalige subsidie (als bedoeld in Hoofdstuk 5 van de Algemene Subsidieverordening). 
 
Subsidieplafond 
Jaarlijks vast te stellen.  



 

 

    Verdeelregel Wmo-Innovatiefonds 2012 

 
 

 

Doelstellingen 
1. Het bevorderen van burgerschap, met name:  

• actieve inzet in de eigen wijk of kern; 
• vrijwillige inzet en vrijwilligerswerk; 
• (sociale) veiligheid en sociale duurzaamheid; 
• betrokkenheid naar elkaar van inwoners (ontmoeten en verbinden). 

2. Het bevorderen van initiatieven binnen de gemeente die: 
• binnen de gemeente nieuw zijn; 
• innovatief zijn; 
• een aanvulling vormen op het reguliere aanbod aan zorg en/of welzijn. 

 
Subdoelstellingen 
- het initiatief maakt naast de gemeentelijke bijdrage ook gebruik van andere 

financieringsbronnen, bijvoorbeeld een eigen bijdrage of een bijdrage van een andere 
geldschieter; 

- het initiatief is met weinig middelen te realiseren (in relatie tot het totale subsidiebudget); 
- het initiatief bereikt een duurzaam (=langdurig) effect; 
- het initiatief heeft groeipotentie (klein beginnen, groot groeien); 
- het initiatief bereikt Haarlemmermeerders die op andere manieren niet bereikt worden; 
- het initiatief werft nieuwe vrijwilligers; 
- het initiatief beschikt over een lokaal breed draagvlak, bijvoorbeeld ingediend door 

meerdere bewoners of partijen.  
 
Subsidiabele activiteiten 
Activiteiten die de doelstelling ondersteunen. 
 
Subsidiecriteria 
- initiatief is niet strijdig met (de bedoeling van) het gemeentelijke beleid of gemeentelijke 

investeringen; 
- kosten die mensen normaal gesproken zelf maken worden niet vergoed, tenzij het gaat 

om een beperkte bijdrage die nadrukkelijk ten dienste staat van de hoofddoelstelling van 
de activiteit; 

- kosten die onderdeel uitmaken (of horen te maken) van een reeds verstrekte subsidie of 
bijdrage worden niet vergoed; 

- juridische kosten worden niet vergoed; 
- commerciële initiatieven worden uitgesloten; 
- het initiatief is financieel en juridisch haalbaar (als er vergunningen nodig zijn, is het dan 

bijvoorbeeld te verwachten dat deze kunnen worden afgegeven); 
- als een initiatief een uitwerking krijgt in de openbare buitenruimte, is het beheer daarvan 

goed geborgd. 
 
Subsidievorm 
Eenmalige subsidie (als bedoeld in Hoofdstuk 5 van de Algemene Subsidieverordening). 
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Subsidieplafond 
Jaarlijks vast te stellen.  


