BELEIDSREGEL PARTICIPATIE EN MAATSCHAPPELIJKE
ACTIVITEITEN
Toelichting
Het Ministerie van VWS omschrijft het doel van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning als volgt:
"Het maatschappelijke doel van de Wmo is: meedoen. Meedoen van álle inwoners aan álle
facetten van de samenleving, al of niet geholpen door vrienden, familie of bekenden. Dat is
de onderlinge betrokkenheid tussen mensen. En als dat niet kan, is er ondersteuning
vanuit de gemeente. Het eindperspectief van de Wmo is een samenhangend lokaal beleid
op het gebied van de maatschappelijke ondersteuning en op aanpalende terreinen."
In de Concept Startnota Wet Maatschappelijke Ondersteuning van de Gemeente Brielle van
30 augustus 2007 heeft de gemeente Brielle bovenstaand doel omgezet in de volgende visie:
‘Brielle is een actieve stad waar mensen zich betrokken, veilig en thuis voelen en waar zorg is voor
de kwetsbaren.’ Dit is de visie van waaruit het college haar ambities heeft geformuleerd. In Brielle
telt iedereen mee en wordt iedereen uitgenodigd en uitgedaagd mee te doen. In Brielle levert
iedereen een bijdrage aan de samenleving en heeft iedereen zoveel mogelijk dezelfde kansen.
Meedoen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Sommigen zullen barrières moeten overwinnen.
Maar in Brielle vereenzamen ouderen niet onopgemerkt, kunnen gehandicapten sporten en werken,
zijn mensen zonder problemen actief als vrijwilliger en mantelzorger, maar wanneer nodig kan men
terecht bij professionele ondersteuning.

Begripsbepalingen
Belangenvereniging: een instelling die opkomt voor de belangen van een bepaalde groep.
Doelgroep van de Wmo-voorzieningen: alle inwoners van de gemeente (en hun begeleiders en
ondersteuners) die een lichamelijke, verstandelijke of psychische handicap of beperking hebben.
Het kan daarbij gaan om kleine beperkingen, bijvoorbeeld ouderen die slecht ter been zijn, maar
ook om chronisch zieken en gehandicapten. Ook inwoners die door psychiatrische problemen
moeite hebben om zelfstandig deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer behoren tot de
doelgroep van Wmo-voorzieningen.
Maatschappelijke participatie: in deze betekenis wordt met participatie vooral de aandacht
gevestigd op een bepaalde groep, bijvoorbeeld mensen met een functiebeperking (gehandicapten).
Er wordt gekeken naar de verschillende wijzen waarop deze groep deelneemt aan de samenleving.
Participatie: de inspanning om de maatschappelijke positie te verbeteren, zowel het bevorderen
van een volwaardige deelname aan de eigen omgeving als ook de zelfredzaamheid in de eigen
kring en de samenleving.
Sociale cohesie: de samenhang tussen mensen in de gemeente Brielle.

Doelstellingen
Stimuleren van de maatschappelijke participatie van inwoners van Brielle met name gericht op de
functies sociale cohesie, vorming / educatie en gezondheid.
Het bevorderen van relevante maatschappelijke activiteiten.

Doelgroep
Voor subsidie kunnen instellingen of minimaal drie natuurlijke personen in aanmerking komen die:
Een initiatief vanuit (een deel van) de Brielse samenleving willen ondersteunen welke een
bijdrage levert aan het bevorderen van maatschappelijke participatie van groepen of
individuen of die,
In lokaal en regionaal verband bijdragen aan de belangenbehartiging en/of ondersteuning
van doelgroepen van de Wmo-voorzieningen.
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Nadere regels
Een subsidie kan worden verleend indien wordt voldaan aan de volgende criteria:
De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd, vallen qua inhoud niet onder de
beleidsverantwoordelijkheid van een ander beleidsveld zoals kunst en cultuur of sport;
Voor het uitvoeren van de activiteit wordt (deels) gewerkt met vrijwilligers.
De instelling die subsidie aanvraagt voor een activiteit, heeft ten tijde van de aanvraag om
subsidie tenminste 15 leden uit de gemeente Brielle voor zover het een vereniging betreft.
Indien de subsidie wordt aangevraagd door een natuurlijk persoon van 18 jaar of jonger,
dient de aanvraag mede ondertekend te zijn door één van de ouders of verzorgers.
Indien de subsidieaanvrager een belangenvereniging is, dient deze aangesloten te zijn bij
een landelijke bond.
Indien de subsidieaanvrager een belangenvereniging is, dient deze (voor een deel) uit
(Brielse) vrijwilligers te bestaan.
-

De volgende kwaliteitscriteria spelen een rol bij de beoordeling van aanvragen van
incidentele activiteiten:
Samenwerking: activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen bevorderen
samenwerking tussen organisaties, instellingen en bewonersgroepen; dit varieert
van het doen van een gezamenlijke aanvraag tot uitvoering van de activiteit(en)
met één of meerdere partners.
Initiërend: activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen, hebben een
aanjaagfunctie gericht op het ontstaan van nieuwe en vernieuwende activiteiten.

Subsidievorm
Incidentele activiteitensubsidie

Subsidieplafond
Het subsidieplafond bedraagt € 4.900,- totaal per jaar.

Subsidieverlening
De subsidieaanvragers dienen een onderbouwd activiteitenoverzicht en een begroting in,
desgevraagd voorzien van een advies van een overkoepelende organisatie.
Het beschikbare budget wordt verdeeld in volgorde van ontvangst van de volledige aanvraag.
Subsidie voor activiteiten
De subsidie bedraagt maximaal 50% van de totale begroting van de activiteit(en) tot een
maximum bedrag van €500,- per aanvraag. In bijzondere gevallen kan het college hiervan
afwijken.
Subsidie voor belangenverenigingen
Belangenverenigingen kunnen een door het college vastgestelde basissubsidie van €100,- per jaar
aanvragen.

Subsidievaststelling
Geen nadere regels.

Relatie accommodatiezaken
Geen

Subsidiegrondslag
Algemene Wet bestuursrecht
Algemene Subsidieverordening Brielle 2011
Beleidsplan Wmo 2008-2011
Nota jeugd 2010-2013
Jaarlijks door de raad vastgesteld subsidieplafond
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