Subsidiekader versterken lokale netwerken 2020
Samen maken we het verschil
Zodat iedereen kan meedoen, rondkomen en vooruitkomen
1. Inleiding
Ieder jaar brengt de gemeente Helmond het subsidiekader uit als toetsingskader voor
subsidieaanvragen van het Subsidieprogramma Versterken Lokale Netwerken. Het subsidiekader
bestaat uit onze visie op maatschappelijke dienstverlening en de gewenste maatschappelijke
effecten die we in 2020 willen vergroten of bereiken. De opzet van het kader 2020 is ten opzichte van
voorgaande jaren gewijzigd en uitgebreid met de
subsidiegrondslagen voor vrijwilligersorganisaties.
(subsidiegrondslagen vindt u in hoofdstuk 4) Dit om
een volledig beeld te geven van alle subsidievormen
en uitgangspunten. Aan de hand van het subsidiekader
beoordelen we de aanvragen die worden ingediend
voor het Subsidieprogramma Versterken Lokale
Netwerken 2020. Met ingang van 2020 verwachten we
dat u de subsidieaanvraag digitaal indient.
Financiële kaders
Op het moment dat dit subsidiekader verschijnt, is de begroting van de gemeente voor 2020 nog in
de maak. Het subsidieplafond voor het subsidieprogramma 2020 is vastgesteld op maximaal:
€ 2.518.714 voor het vrijwilligersdeel en € 12.946.322 voor het professionele deel.
De omvang van het totale subsidiebudget is voor 2020 onder voorbehoud van vaststelling van de
programmabegroting 2020. De gemeenteraad neemt 5 november een besluit over de begroting
2020.
Procedure
Alle aanvragen die vóór 1 september 2019 zijn ingediend beoordelen we eerst afzonderlijk op inhoud
en kosten. Voor de inhoudelijke beoordeling kijken we naar de urgentie (wettelijke verplichtingen,
bestaande verplichtingen, de mate van bijdrage aan realisatie van beleidsdoelen) en effectiviteit en
kwaliteit (levert aantoonbare resultaten op). Houdt u er rekening mee dat we in de maand
september nadere vragen al dan niet via de relatiebeheerder stellen als uw subsidieverzoek
onvolledig of onduidelijk is.
Nadat de afzonderlijke beoordeling heeft plaatsgevonden, vergelijken we alle aanvragen die bij
eenzelfde thema horen, met elkaar. In de laatste ronde volgt dan nog een vergelijking van alle
ingediende aanvragen op basis van de kosten in verhouding tot de beschikbare middelen. Het college
neemt in oktober / november een besluit over alle subsidieaanvragen. In december ontvangen alle
organisaties een formeel besluit over de aanvraag via een beschikking. Bij toekenning van subsidie
staat in de beschikking ook aan welke verplichtingen u moet voldoen.
Rapportage en verantwoording
Wordt uw aanvraag toegewezen en krijgt u subsidie van de gemeente, dan ontvangt u daarvan een
bericht (beschikking), waarin behalve het besluit ook staat welke verplichtingen er voor u gelden. De
hoogte van de subsidie bepaalt op welke wijze en hoe vaak u de gemeente van de voortgang van uw
activiteiten op de hoogte moet houden. Na afloop van het subsidiejaar legt u verantwoording af over
de besteding van de toegewezen subsidie. Dit doet u door middel van een inhoudelijk en een
financieel verslag, dat u uiterlijk op 1 april van het jaar dat op het subsidiejaar volgt indient. Voor
subsidies die voor 2020 worden aangevraagd moet de verantwoording dus op 1 april 2021 in ons
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bezit zijn. Voor subsidies hoger dan € 75.000 (exclusief huurcomponent) is een accountantsverklaring
over de rechtmatige besteding verplicht. De aard van de accountantsverklaring hangt samen met de
hoogte van het subsidiebedrag. In de beschikking staat welk type accountantsverklaring u moet
inleveren.

2. Inhoudelijk kader
Kadernota Sociaal Domein
Op 21 mei heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met
de Kadernota Sociaal Domein Helmond 2019-2022 Deze
nota geeft de richting en koers aan welke we als gemeente
willen volgen met het sociaal domein. De nota en de
daarbij behorende ambities zijn de basis voor het
subsidiekader en daarmee de verdere invulling van het
subsidieprogramma Versterken Lokale Netwerken.
In de afgelopen jaren hebben maatschappelijke organisaties, professionals, vrijwilligers en de
gemeente hard gewerkt aan een zorgvuldige invoering van de nieuwe taken om te zorgen dat iedere
inwoner de hulp kan krijgen die nodig is. We subsidiëren maatschappelijke diensten die bijdragen
aan het vergroten van de eigen kracht en sociale netwerken. Ook hebben we oog voor diegenen die
het niet op eigen kracht redden en gebruik moeten maken van het vangnet dat wij bieden. Hierbij
vinden we het belangrijk dat uitgangspunten als gezamenlijke verantwoordelijkheid, lichte hulp waar
mogelijk, zwaar waar nodig, integrale vraagverheldering en regie bij het huishouden, en werken
vanuit de bedoeling nagestreefd worden. We sturen op de outcome van de voorziening met ruimte
voor het verhaal van de inwoner. Daarnaast werken we aan partnership in de stad. We zien dit als de
beloftes voor de inwoners van onze stad.
Visie Sociaal Domein
Onze missie is dat iedereen in Helmond kan meedoen, rondkomen en vooruitkomen. Dit vinden we
belangrijk, omdat we ervan overtuigd zijn dat we pas écht ontwikkelen als stad als iedereen daarin
kan meedoen en meegroeien. Wanneer een inwoner niet zelf of met hulp van zijn netwerk en
basisvoorzieningen kan meedoen, rondkomen of vooruitkomen, mag hij rekenen op passende
ondersteuning die mogelijk maakt wat nodig is. Deze ondersteuning is nabij, tijdig, vraaggericht,
integraal en op maat.
Strategische doelen:
1. Ieder jaar zijn meer inwoners in staat om mee te doen, rond te komen en vooruit te komen;
2. Inwoners die via de lokale toegang ondersteuning krijgen zijn na afloop meer tevreden met de
situatie op de leefdomeinen en/of meer zelfredzaam;
3. Inwoners kunnen ook in de toekomst op kwalitatief goede ondersteuning blijven rekenen.
Helmond werkt toe naar een sociaal stelsel dat in 2023 binnen de financiële kaders van het
sociaal domein blijft.
Onze basisstrategie om deze strategische doelen te realiseren is
gericht op een beweging naar zorg en ondersteuning die meer
nabij, preventief (vroegtijdig), in samenhang en eenvoudiger is.
Kortweg: naar laagdrempelige ondersteuning, die doet wat nodig
is. Dit is eerder geduid als de transformatie. Vanuit het
achterliggende idee dat deze andere manier van werken niet
alleen leidt tot betere dienstverlening aan onze inwoners, maar
ook tot een sociaal stelsel dat houdbaar is voor de toekomst. Als
we deze beweging immers goed realiseren is er minder zware
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specialistische zorg en ondersteuning nodig. De rode pijl naar beneden in onderstaande piramide laat
deze neerwaartse beweging van de top (van zware, specialistische ondersteuning) naar beneden
zien.
Ook laat de piramide de drie belangrijkste ‘knoppen’ zien waarop we als gemeente invloed kunnen
uitoefenen om deze beweging te krijgen. Deze knoppen lichten we hieronder toe:
1. Een sterke sociale basis
De sociale basis bestaat enerzijds uit wat bewoners met en voor elkaar doen. Dit varieert van
burenhulp tot allerlei vrijwilligersinitiatieven zoals ‘informele’ hulp bij het invullen van formulieren,
kleine klussen in en rondom het huis. Daarnaast bestaat de sociale basis uit vrij toegankelijke,
algemene voorzieningen. Deze voorzieningen raken aan alle aspecten van het dagelijkse leven:
ontmoeting, onderwijs, opvoeding, werk, gezondheid, wonen, sport en bewegen, cultuur en
veiligheid. Belangrijke voorzieningen in de sociale basis zijn bijvoorbeeld jeugdgezondheidszorg,
wijkaccommodaties, opbouwwerk, jongerenwerk, (sport)verenigingen, cursus- en trainingsaanbod en
activiteiten als lotgenotencontact en maatjesprojecten. Een sterke sociale basis werkt preventief.
Zo’n basis zorgt ervoor dat inwoners zelf dichtbij huis een oplossing vinden voor hun vragen of
problemen en een steuntje in de rug krijgen als dat nodig is. Ondersteuningsvragen kunnen snel
worden gesignaleerd en opgelost. Ook helpt een sterke sociale basis professionals om inwoners goed
te verbinden aan netwerken, activiteiten en algemene voorzieningen in de buurt. De gemeente
stuurt onder andere met subsidies op de ontwikkeling van een sterke sociale basis in onze wijken en
buurten. Er zijn drie redenen om als gemeente te investeren in (voorzieningen in) de sociale basis.
Allereerst omdat dit in zichzelf waardevol is, ten tweede omdat het preventief werkt op het ontstaan
van zorgvragen en ten derde omdat het een algemeen, inclusief alternatief kan bieden voor
individuele voorzieningen. De crux bij het versterken van de sociale basis is om aan te sluiten bij wat
er al op wijkniveau gebeurt en aan voorzieningen aanwezig is.
2. Een sterke, integrale toegang tot maatwerk die meteen juist inschat wat nodig is
Als een inwoner individuele (professionele) ondersteuning nodig heeft is het belangrijk dat zijn vraag
snel op de juiste plek wordt opgepakt. Dit vraagt een herkenbare, laagdrempelige toegang tot
ondersteuning, waar met een brede blik een deskundige inschatting wordt gemaakt van wat nodig is
om het huishouden verder te helpen; waar de medewerker naast de inwoner staat, het benodigde
maatwerk arrangeert én de vinger aan de pols houdt. Om maatwerk te arrangeren maakt de
toegang gebruik van wat de inwoner met zijn netwerk zelf kan, van voorzieningen in de sociale basis
én van specialistische zorg en ondersteuning. Inwoners die (tijdelijk) niet goed in staat zijn om zelf de
regie over het leven te voeren en hun belangen te behartigen, kunnen gebruik maken
(onafhankelijke) cliëntondersteuners die optreden als hun vertegenwoordiger. Deze inwoners
worden actief op de mogelijkheden van cliëntondersteuning gewezen.
3. Gespecialiseerde hulp (“smalle top”)
In de top van de ondersteuningspiramide vinden we de specialistische en/of langdurige zorg en
ondersteuning. Het gaat om maatwerk- of individuele voorzieningen zoals specialistische jeugdhulp,
dagbesteding, huishoudelijke ondersteuning, inkomensondersteuning, formele schuldhulpverlening
en re-integratietrajecten. Ook de verplichte ondersteuning (zoals jeugdbescherming en
jeugdreclassering ) valt onder de top. Een groot deel van specialistische ondersteuning valt buiten
het subsidieprogramma Versterken Lokale Netwerken omdat deze ondersteuning wordt ingekocht.
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3. Subsidieprogramma 2020
Het verlenen van subsidies is voor de gemeente een belangrijk instrument om goede en gevarieerde
voorzieningen te bevorderen en in stand te houden.
Zoals eerder beschreven hanteren we de volgende strategische doelen:
1. Ieder jaar zijn meer inwoners in staat om mee te doen, rond te komen en vooruit te komen;
2. Inwoners die via de lokale toegang ondersteuning krijgen zijn na afloop meer tevreden met de
situatie op de leefdomeinen en/of meer zelfredzaam;
3. Inwoners kunnen ook in de toekomst op kwalitatief goede ondersteuning blijven rekenen.
Bovenstaande doelen betekenen ook iets voor de manier waarop we samenwerken met onze
maatschappelijke partners in onze stad:
 Beroepskrachten en vrijwilligers stellen de inwoner(s) en zijn/hun vraag centraal en sluiten aan
bij de intrinsieke motivatie (waarvoor inwoner(s) in beweging willen komen);
 Beroepskrachten en vrijwilligers maken gebruik van de talenten (eigen kracht) van de inwoners,
hun netwerken en andere voorzieningen in de stad en maken mogelijk wat nodig is en handelen
pro-actief.
 Beroepskrachten en vrijwilligers die zich zorgen maken over huishoudens of individuele inwoners
maken dit bespreekbaar en roepen zonodig ondersteuning of hulp van derden in.
 Beroepskrachten of vrijwilligers die betrokken bij een huishouden, waar ook een werker van het
Sociaal Team of GO-team actief is, accepteren dat de werker de rol van casusregisseur op zich
neemt (1 huishouden, 1 aanspreekpunt) en communiceren rondom het huishouden via OZOVerbindzorg.
Criteria
Het college kan subsidie verstrekken voor het uitvoeren van activiteiten en/of leveren van diensten
voor zover dat:
 Deze passen binnen de uitgangspunten van het subsidiekader en de (missie, beloftes, doelen,
strategie en ontwikkelopgaven uit de) kadernota Sociaal Domein;
 Deze zijn gericht op concrete en realistische resultaten;
 De resultaten in een realistische verhouding staan tot de gemeentelijke bijdrage;
 zo veel als mogelijk bewezen efficiënte en/of effectieve methoden worden ingezet;
 Tevens is het aanbod integraal afgestemd. Dus afgestemd op de diensten die bij verschillende
organisaties zijn ingekocht of zijn gesubsidieerd;
 De dienstverlening goed aansluit bij de vragen van inwoners en die elkaar minimaal overlapt;
 Er wordt samengewerkt tussen maatschappelijke organisaties om de (hulp)vraag van inwoners te
kunnen bedienen. In de subsidieaanvraag wordt beschreven met welke organisaties wordt
samengewerkt en op welke manier;
 De activiteiten niet behoren tot de kerntaken van andere partners (zoals het onderwijs);
 Er wordt uitgelegd voor welke inwoners/deelnemers het aanbod in het bijzonder is bedoeld en
waarom men zich op deze inwoners concentreert (bijv. doelgroep, wijk of buurt);
 Het subsidieplafond niet wordt overschreden;
 De activiteiten waarvoor eerder via het Sociaal Innovatief Fonds (SIF) subsidie is toegekend
opgenomen zijn als onderdeel van regulier aanbod (oud voor nieuw) waarbij duidelijk wordt hoe
(elementen hieruit) het is ingebed. Dit conform de doelstelling van het SIF. (incidenteel enerzijds
en duurzame vernieuwing anderzijds).
Voorheen was het subsidiekader ingedeeld in 2 onderdelen, Jeugd en Zorg&Welzijn. Deze
onderdelen zijn nu meer opgedeeld in inhoudelijke onderdelen die beter aansluiten bij indelingen die
in het Sociaal domein worden gebruikt. We beschrijven de verwachte effecten en eventuele
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voorwaarden. Niet voldoen aan deze voorwaarden kan daarom tot een afwijzing van het verzoek om
subsidie leiden.
In de subsidieaanvragen zien we graag de resultaten terug die de organisaties denken te bereiken
met de activiteiten. Daarbij gaat het om:
 Relevantie (zie ook criteria);
 Het moet gaan over de inwoners van de stad, een (specifiek) deel van die inwoners en/of een
(specifiek) deel van de stad;
 SMART beschreven (eind)resultaten. Waar draagt de activiteit aan bij?
 Samenwerking: Wanneer u met andere partijen samenwerkt en vooral als uw resultaten van die
samenwerking afhangen, beschrijft u hoe de samenwerking is verzekerd. Welke onderlinge
afspraken heeft u gemaakt, welke activiteiten gaat u samen ondernemen en op welke resultaten
kunnen wij u én de samenwerkende partij(-en) aanspreken?
Doelen per leefdomein
Per leefdomein, conform vastgestelde Kadernota Sociaal Domein Helmond 2019-2023, zijn er
verschillende doelen gesteld. De gesubsidieerde activiteiten moeten bijdragen aan deze doelen.

A. Kinderen en jongeren
Maatschappelijk effect / doel
Kinderen en jongeren groeien veilig en geborgen op. Ieder kind kan in Helmond zijn of haar plek
vinden. Een veilige plek waar kinderen zich kunnen ontwikkelen waar ruimte is voor ontspanning,
waar kinderen kunnen groeien en een plek die bijdraagt aan gezondheid. Ieder kind kan zijn of haar
talenten ontwikkelen en groeit veilig en gezond op tot een inwoner die mee kan doen. Er is een
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doorlopende ontwikkellijn, waarin een kind (en zijn ouder) op het juiste moment de juiste
ondersteuning krijgt om zich optimaal te ontplooien.
Het merendeel van de kinderen/jongeren groeit op zonder problemen, maar dat is niet voor
iedereen het geval: kinderen die opgroeien in armoede, jongeren die vanwege een delict voor de
rechter komen, jongeren met jeugdhulp, jeugdbescherming of jeugdreclassering, jongeren zonder
werk, vroegtijdige schoolverlaters, jongeren zonder startkwalificatie etc. Activiteiten die bij dit thema
horen moeten ertoe bijdragen dat zo min mogelijk kinderen en jongeren kwetsbaar zijn vanwege
dergelijke achtergronden. Hierbij gaat het om een bijdrage te leveren aan een doorlopende leer- en
ontwikkellijn voor jeugdigen -10 mnd – 27 jaar.
Effecten:
 Meer ouders/opvoeders beoordelen de gezondheid van kinderen positief.
 Daling van het aantal kinderen en jongeren met (ernstig) overgewicht.
 Stijging van het aantal jongeren dat de eigen gezondheid als (heel) goed beoordelen.
 Minder jongeren hebben schuldenproblematiek.
 Er is meer naschools aanbod in samenwerking met onderwijs, sport, cultuur en gezondheid.
 Minder meldingen bij politie van overlast door jeugd.
 Minder ervaren overlast bij bewoners.
 Daling van het aantal jongeren dat alcohol en of drugs gebruiken.
B. Educatie
Jeugdigen ontwikkelen hun talenten maximaal en volgen onderwijs bij voorkeur op een school in de
buurt. Als gemeente vinden we het belangrijk dat alle kinderen en jongeren, juist wanneer dat niet
vanzelfsprekend is, de gelegenheid krijgen om zich blijvend te ontwikkelen. Hierbij is versterking van
de sociale basis en vergroting van kansengelijkheid belangrijk, hebben 0 -13 jarigen een optimale
ontwikkeling en kwetsbare jongeren in de leeftijd van 13 tot 23 jaar hebben perspectief op een
diploma, dagbesteding en/of arbeid. Jongeren hebben een startkwalificatie of hebben (begeleid)
werk (van minstens 24 uur per week). Wanneer jongeren ouder zijn dan 18 en (nog) niet
gemotiveerd om de schoolopleiding af te maken wordt er inzet gepleegd om een werkplek te vinden
in samenwerking met Senzer.
De inzet richt zich met name op de factoren om kansengelijkheid te bevorderen en er wordt
samengewerkt met relevante partijen in de stad (kinderopvang, onderwijs, jeugdgezondheidszorg,
Senzer)
Effecten:
 Kinderen en jongeren kunnen zich maximaal ontwikkelen. Zij halen een startkwalificatie en als
dat niet lukt, hebben zij een passend traject naar werk of dagbesteding.
 Meer doelgroepleerlingen nemen deel aan VVE (Vroeg- en Voorschoolse Educatie).
 Meer jongeren worden begeleid in het vinden van een juist school-, dag,- en/of werkritme.
 Meer jongeren van 23 jaar hebben een startkwalificatie en werk.
 Meer jongeren verlaten school met een startkwalificatie.
 Minder jeugdwerklozen ten opzichte van de potentiële beroepsbevolking.
 Het aantal laaggeletterden neemt af
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C. Maatschappelijke Ondersteuning
Maatschappelijk effect / doel
Mensen zijn toegerust om zelfredzaam te zijn én een bijdrage te leveren aan de sociale kwaliteit van
de stad in de vorm van een krachtige sociale basis die er voor iedereen is en waarin mensen oog en
zorg hebben voor zichzelf én voor elkaar. In Helmond zijn er veel netwerken, organisaties en
inwoners die zich voor elkaar, de stad, voor hun wijk, hun vereniging of voor een ander inzetten.
Deze netwerken en deze energie willen we blijven gebruiken om inwoners, die (tijdelijk) minder goed
voor zichzelf kunnen zorgen, óf niet of minder goed kunnen deelnemen aan het leven, passende
ondersteuning te bieden.
Het thema omvat de (individuele) inzet voor andere inwoners van de stad, maar evenzeer alle andere
vormen van meedoen aan de samenleving (met uitzondering van betaald werk), voor jezelf, óf voor
anderen. De sociale basis gaat over het versterken van eigen kracht (zelfredzaamheid) en het sociaal
netwerk van de inwoner(s), de buurt en de stad. We gaan uit van laagdrempelige ondersteuning
dicht bij inwoners en zo veel als mogelijk vanuit het eigen netwerk. (Maatschappelijke) organisaties
en initiatieven vormen samen een passende ‘puzzel’ aan ondersteuningsmogelijkheden voor
inwoners
Effecten
 Inwoners leven in harmonie samen. Daarbij steunen zij elkaar en zetten zij zich actief in voor hun
omgeving. Mensen voelen zich veilig in hun eigen buurt en stad.
 Inwoners kiezen een gezonde leefstijl, zowel fysiek als mentaal.
 Meer inwoners nemen deel aan het maatschappelijke leven.
 Minder ouderen voelen zich eenzaam.
 mensen met verward gedrag worden maximaal ondersteund bij het zoveel mogelijk voeren van
de regie over het eigen leven en het zoveel mogelijk meedoen.
 Inwoners verrichten vrijwilligerswerk en informele zorg.
 Inwoners zetten zich in voor de eigen wijk en andere wijkbewoners (zoals burenhulp).
 Meer kwetsbare inwoners krijgen informele hulp (door vrijwilligers, ervaringsdeskundigen,
lotgenoten).
 Meer inwoners weten zo nodig waar ze moeten zijn voor hun ondersteuningsvraag.
 Inwoners maken meer gebruik van algemene en/of collectieve voorzieningen in hun buurt/wijk.
 Mensen met dementie en hun mantelzorgers worden zoveel mogelijk ondersteund bij het zo
lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en meedoen.
 Het aanbod aan mantelzorgondersteuning sluit goed aan bij de behoeften van mantelzorgers.
 Mantelzorgers voelen zich door de overheid én de samenleving gewaardeerd voor het werk dat
zij doen.
De genoemde effecten kunnen lang niet altijd door één partij worden gerealiseerd. Wij ontvangen
dan ook graag aanvragen van (namens) meerdere partijen die gezamenlijk in staat zijn het verschil te
maken. Wellicht zijn er ook mogelijkheden waar u (potentiele) vrijwillige inzet óf bestuurlijke inzet
met elkaar deelt. De focus van het aanbod/ondersteuning ligt niet alleen op de inwoner(s) die
ondersteuning wenst, maar ook op het sociale netwerk. Wanneer gesproken wordt over
samenwerking met én aansluiting bij het sociaal netwerk staat centraal dat de regie ligt bij de
persoon die ondersteuning wenst, en bij diens netwerk. U gaat uit van hetgeen er al is in Helmond
(netwerken, locatiemogelijkheden, ondersteuning, methodieken etc.) en sluit daarbij aan.
D. Armoede en schulden
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Maatschappelijk effect
Duurzame afname van het aantal of percentage huishoudens dat door financiële problemen niet ten
volle kan deelnemen aan de samenleving.
Dit onderdeel heeft betrekking op alles wat te maken heeft met inkomsten (bron, hoogte, beheer).
Volgens landelijk onderzoek heeft 1 op de 5 huishoudens (risico op) problematische schulden. De
(maatschappelijke en persoonlijke) effecten kunnen groot zijn, omdat geldgebrek gevolgen heeft
voor veel van de andere thema’s van het sociaal domein (gezondheid, dakloosheid, meedoen,
laaggeletterdheid, participatie, opvoeden). Een werkzame aanpak van financiële problemen kan zelfs
een voorwaarde zijn om op andere vlakken iets te kunnen bereiken, en omgekeerd zullen
ontwikkelingen binnen andere leefgebieden soms nodig zijn om financiële problemen ook op langere
termijn te verminderen. Inwoners melden zich vaak pas laat bij de schuldhulpverlening, waardoor de
schuldensituatie al geëscaleerd kan zijn. Om dit te voorkomen is het zaak dat we inwoners al in een
vroeg stadium in beeld krijgen, zodat we ondersteuning kunnen bieden. Waar mogelijk is dit
laagdrempelige ondersteuning dichtbij de inwoner, bijvoorbeeld door iemand uit zijn/haar netwerk
of een vrijwilliger. Waar nodig is de ondersteuning specialistisch, bijvoorbeeld door de gemeente
(budgetcoach, budgetbeheerder) of een bewindvoerder.
Effecten
 Inwoners hebben een inkomen waarmee zij kunnen voorzien in hun levensonderhoud.
 Inwoners zijn financieel zelfredzaam en kunnen rondkomen met wat zij hebben.
 Minder jongeren hebben schuldenproblematiek.
E. Maatschappelijke opvang; Zorg voor kwetsbare inwoners
Maatschappelijk effect
Duurzame vermindering van het aantal inwoners in de maatschappelijke opvang.
Een sterk lokaal netwerk biedt gedeeltelijk een oplossing voor hulpvragen van kwetsbare inwoners
met meervoudige problematiek, zoals schulden, geestelijke gezondheidsklachten en problemen met
huisvesting. Inwoners zijn soms (tijdelijk of chronisch) niet in staat zich op eigen kracht te handhaven
in de samenleving vanwege psychosociale, psychische en/of verslavingsproblematiek en allerlei
praktische problemen op meerdere leefgebieden zoals huisvesting, financiën, dagbesteding/werk en
het opbouwen en onderhouden van een sociaal netwerk. Het is dan van belang dat zorgaanbieders
en welzijnsorganisaties die actief zijn in het lokaal netwerk, samenwerking vinden en zich (meer) aan
elkaar verbinden.
De gemeente heeft de regie op de integrale, persoonsgericht maatwerktrajecten die partners voor
deze doelgroepen organiseren. Daar waar mensen nog niet in een traject kunnen worden geplaatst
of uitvallen, is het van belang dat er sluitende vangnetconstructies aanwezig zijn, bijvoorbeeld via
bemoeizorg. De eigen kracht van mensen wordt maximaal gestimuleerd (herstelvisie) evenals de
inzet van informele netwerken en het gebruik van collectieve voorzieningen. De inzet van
ervaringsdeskundigen en vrijwilligers vormt een waardevolle aanvulling op de professionele inzet.
De specialistische ondersteuning, met uitzondering van bemoeizorg, valt buiten dit subsidiekader en
subsidieprogramma. Het gaat dan om vormen van geïndiceerde ondersteuning, begeleiding en
opvang/verblijf, die niet vrij toegankelijk zijn en veelal bedoeld zijn voor inwoners met zwaardere
en/of meervoudige problematieken.
Effecten:
Voor kwetsbare inwoners (met multiproblematiek) is er een vangnet
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Meer inwoners met meervoudige problemen kunnen (langer) zelfstandig (blijven) wonen.
Meer inwoners met meervoudige problemen maken gebruik van laagdrempelige
ondersteuning zoals zelfhulp & ervaringsdeskundigheid, een plek voor daginvulling en/of
activiteiten in de buurt/wijk.
Minder mensen hebben te maken met huiselijk geweld (Veilig Thuis)
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4. Subsidiegrondslagen vrijwilligersorganisaties
De volgende grondslagen gelden alleen voor vrijwilligersorganisaties.
Vrijwilligers, actieve inwoners en inwonersinitiatieven
Veel inwoners nemen deel aan onze stad als vrijwilliger of zijn anderszins actief. Het belang van
vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties staat buiten kijf. Verenigingen op sociaal-cultureel, recreatief
en sportgebied en veel culturele en sociale activiteiten in de stad kunnen alleen draaien door middel
van hun inzet. Ze dragen in hoge mate bij aan het welzijn van onze inwoners. Om deze activiteiten
mogelijk te maken, ondersteunen we deze vrijwilligersorganisaties met subsidies en ondersteuning
vanuit het welzijnswerk. Activiteiten zijn gericht op meedoen en participatie in de wijk/buurt,
zelfredzaamheid en talentontwikkeling.
We streven ernaar dat inwoners zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen en meedoen in de
samenleving. In wijkaccommodaties worden initiatieven aangeboden die daaraan bijdragen, zoals
recreatieve activiteiten die de sociale samenhang in de wijk bevorderen of ondersteuning van
inwoners met problemen.
Wij verwachten van de organisaties dat ze zich inzetten om voor iedereen toegankelijk te zijn. Ook
gaan we uit van wederkerigheid en vragen deze initiatieven om slimme samenwerkingen in de stad
aan te gaan en een tegenprestatie en bijdrage te leveren aan een leefbare wijk of aan de
zelfredzaamheid van inwoners. Zoals de judoclub en de KBO die elkaar vinden in een valtraining voor
ouderen. Of een wijkvereniging die activiteiten of hulp organiseert voor eenzame wijkbewoners. Een
dergelijke hechte structuur is nodig en zorgt voor veerkracht in de basisondersteuning.
Om voor 2020 als vrijwilligersorganisatie in aanmerking te komen voor subsidie vult u online het
aanvraagformulier in. Dit formulier is te vinden op helmond.nl.
Ouderenorganisaties
Maatschappelijk effect / doelstelling
Ouderenorganisaties bevorderen de eigen verantwoordelijkheid van en voor ouderen in Helmond.
Daarnaast spreken we van sociale samenhang in buurten en wijken als bewoners
verantwoordelijkheid nemen voor elkaar en onderdeel kunnen zijn van sociale verbanden.
Een aantal ouderenorganisaties heeft van oudsher een religieuze inslag. De gemeente Helmond vindt
het belangrijk dat iedere oudere ongeacht sekse of geloofsovertuiging bij iedere ouderenorganisatie
terecht moet kunnen.
Aan organisaties die gedurende twee achtereenvolgende jaren 25 of minder leden hebben, wordt
geen subsidie meer verstrekt. Basissubsidie tot de eerste 50 Helmondse leden: € 510. Verhoging per
groep van maximaal 25 Helmondse leden.
Scoutinggroepen
Maatschappelijk effect /doelstelling
Jongeren leren op jonge leeftijd de volgende competenties: groeiende zelfstandigheid,
samenwerken, doorzettingsvermogen, milieubewustzijn, zelfvertrouwen, technische vaardigheden.
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beheer accommodatie: Alle kosten verbonden aan de accommodatie worden aangemerkt als vaste
kosten, evenals die kosten die gemaakt moeten worden ter uitvoering van scoutingproducten. Deze
vaste kosten worden 100% gesubsidieerd waarbij scoutinggroepen actief meedenken over
medegebruik van het pand. Dit wijkt af van de regels die de gemeente heeft opgesteld voor
organisaties aan de financiering van huisvestingskosten.
Bij scoutingactiviteiten worden er drie onderdelen onderscheiden:
 Het aantal jeugdleden en kaderleden (onder kaderleden vallen ook de oudste jeugdleden).
 Het aantal activiteiten (70 activiteiten per jaar, waaronder wekelijkse activiteiten en activiteiten
in de weekeinden en/of jeugdkampen).
 Subsidie per Helmonds lid per activiteit.
Jeugd- en jongerenorganisaties
Maatschappelijk effect / doelstelling
 Stijging van het aantal activiteiten en evenementen op maat voor jongeren.
 Er is meer naschools aanbod in samenwerking met onderwijs, sport, cultuur en gezondheid.
 Meer jongeren hebben een zinvolle vrijetijdsbesteding, als zijnde meedoen
De activiteiten moeten aansluiten bij de beleidsuitgangspunten van de gemeente Helmond:
 Voor oudere jongeren dienen de activiteiten gericht te zijn op het binden van de jongeren aan
onze stad.
 Voor de jongere leeftijdsgroep (0-13 jaar) dient een deel van de activiteiten gericht te zijn op het
doorbreken van een aantal negatieve patronen. Onderwerpen als ‘omgaan met anderen’, ‘leggen
van contacten/maken van vriendschappen’ vinden wij belangrijk.
 Inzichtelijk moet zijn welke activiteiten voor welke leeftijdsgroep organiseert worden, om
hoeveel jongeren het gaat, hoeveel jongeren bereikt worden en wat het doel van de activiteit is.
Momenteel zijn er wijkorganisaties waarin een koppeling met de jeugd- en jongerenorganisaties is
gemaakt. Een verdere versterking van deze koppeling zou kunnen leiden tot een wederzijdse
meerwaarde op het gebied van de financiën, gebruik van gebouwen, maar vooral ook voor de
organisatie en het inzetten van vrijwilligers (sociale activering van de wijk).
We verstrekken de subsidie op basis van een waarderingssubsidie per lid. Daarnaast zullen we, een
subsidie verstrekken voor huur- of exploitatiekosten. Van belang is dat organisaties zo efficiënt
mogelijk omspringen met beschikbaar maatschappelijk vastgoed als schoolgebouwen,
wijkaccommodaties.
Speeltuinen
Maatschappelijk effect / doelstelling
Er is meer aanbod voor kinderen in samenwerking met onderwijs, sport, cultuur en gezondheid




Vergoed worden onderhoudskosten van de speeltuin, uitgezonderd vernieuwing van de
speelwerktuigen.
Jaarlijkse afschrijving op de boekwaarde van speelwerktuigen tot maximaal 20% van de
aankoopwaarde (mits de speelwerktuigen door de speeltuin zelf zijn betaald).
Uitgaven voor toezicht in de speeltuin.
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Investeringsbedragen in de subsidieaanvraag nemen we niet over. Voor de aanschaf van nieuwe
toestellen kunnen separaat aanvragen worden ingediend.
De speeltuin moet ieder jaar tenminste geopend zijn van tweede paasdag tot oktober.
De speeltuin dient contributie en/of entree te heffen (met uitzondering van kinderboerderij “de
Veldhoeve” in Helmond-Noord).
De speeltuin dient te voldoen aan de veiligheidseisen.

Organisaties voor verstandelijk en/of lichamelijk beperkten
Maatschappelijk effect / doelstelling
het bevorderen en ondersteunen van deelname aan het maatschappelijk verkeer en het zelfstandig
functioneren van mensen met een beperking.






Betreft ledensubsidie.
Activiteiten moeten gebaseerd zijn op vrijwillig welzijnswerk.
Activiteiten leveren een bijdrage aan het welzijn en de gelijkwaardigheid van mensen met een
beperking.
Om de doelmatigheid van de subsidie te bepalen, kijken we vooral naar de georganiseerde
activiteiten, het bereik, de voorwaarden van de activiteiten en voorkomen van overlap met
andere (professionele) organisaties.
Activiteiten dienen een verrijking van het aanbod te zijn en niet een reactie op het niet goed
functioneren van algemene voorzieningen.

Wijk- en buurtorganisaties
Maatschappelijk effect / doelstelling
het bevorderen van de sociale samenhang en leefbaarheid in wijken en buurten. Bewoners nemen
verantwoordelijkheid voor elkaar en kunnen een onderdeel zijn van sociale verbanden.
 De peildatum is 1 januari van het jaar waarin de subsidieaanvraag wordt ingediend.
 De wijk- en buurtverenigingen krijgen een subsidie van € 7,91 per gezin/leefeenheid dat lid is van
de wijk- of buurtorganisatie. Hiertoe dienen zij een ledenlijst in met bijbehorend adres en
postcode.
 Startsubsidie van maximaal € 250,00 ten behoeve van nieuw op te richten buurt- of
wijkorganisaties.
 Er wordt alleen subsidie verstrekt ten behoeve van de leden die woonachtig zijn in de betreffende
wijk of buurt in Helmond.
 Een wijk- of buurtorganisatie moet minimaal 25 leden hebben die in het voedingsgebied wonen.
Aan organisaties met minder dan 25 leden wordt geen subsidie verstrekt.
 De buurtorganisatie moet een relatie hebben met de wijkraad (deelnemen aan vergaderingen,
meewerken aan wijkevenementen en dergelijke).
 Jaarlijks moet de wijk- of buurtorganisatie het activiteitenoverzicht aanbieden aan de wijkraad, dit
om overlap van activiteiten te voorkomen.
 Maximaal 10% van het totaal aantal leden mag van buiten het voedingsgebied komen, maar niet
buiten Helmond. Voor overige leden buiten het voedingsgebied wordt geen subsidie verstrekt.
 De subsidie wordt verstrekt om de leefbaarheid in de wijk te bevorderen. Het staat de wijk- of
buurtorganisatie vrij om leden vanuit andere buurten of wijken te accepteren. Hiervoor verstrekt
de gemeente echter, met uitzondering van de bepaling in het vorige criterium, geen subsidie.
 De wijk- of buurtorganisatie moet minimaal 4 activiteiten per jaar organiseren.
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 In principe wordt slechts aan één buurtorganisatie in het voedingsgebied subsidie verleend. Dit
om te voorkomen dat buurtorganisaties zich splitsen en twee buurtorganisaties actief zijn in
hetzelfde voedingsgebied.
 Een uitzondering wordt gemaakt voor wijkorganisaties. Wijkorganisaties hebben leden over de
hele wijk, zoals in Rijpelberg en Dierdonk. Daarnaast zijn in deze wijken ook enkele
buurtorganisaties actief.
Vrijwillig sociaal cultureel werk / wijkaccommodaties
Maatschappelijk effect / doelstelling
het bevorderen van de sociale samenhang en leefbaarheid in wijken en buurten. Bijdragen aan het
opbouwen en onderhouden van sociale contacten. Bewoners nemen verantwoordelijkheid voor
elkaar en kunnen een onderdeel zijn van sociale verbanden.
Wijkaccommodaties en het stadshobbycentrum ’t Baken spelen een belangrijke rol bij de ontmoeting
en participatie van inwoners. Ze dragen bij aan het vergroten van de sociale netwerken en versterken
van de eigen kracht, waardoor het welzijn van inwoners wordt vergroot en ze langer zelfstandig thuis
kunnen wonen. Vrijwilligers zijn nauw betrokken bij het bestuur, het beheren en activiteitenaanbod
van deze basisvoorzieningen. De tekorten op de huur, activiteiten, organisatie en exploitatie dekken
we met subsidie. We vragen wijkaccommodaties te investeren in een aantrekkelijk en breed
activiteitenaanbod, dat aansluit bij de behoeften in de wijk waardoor het bereik van wijkbewoners
toeneemt en de exploitatie verbeterd. Wijkbewoners die activiteiten organiseren voor andere
bewoners kunnen gratis van ruimten in de accommodaties gebruik maken.
Overig vrijwillig welzijnswerk
Het bevorderen van de sociale samenhang en leefbaarheid in wijken en buurten. Bewoners nemen
verantwoordelijkheid voor elkaar en kunnen een onderdeel zijn van sociale verbanden.
Naast de in het subsidieprogramma reeds opgesomde vrijwilligersactiviteiten, is er in onze stad een
aantal initiatieven en verenigingen/instellingen actief op het terrein van vrijwilligerswerk. Deze zijn
niet in voorgaande categorieën in te delen. Dit zijn bijvoorbeeld de EHBO-verenigingen: de
subsidiegrondslag voor de EHBO-verenigingen is € 3,09 per in Helmond woonachtig lid.
Sportorganisaties
Maatschappelijk effect/doelstelling
Het stimuleren van de bij een sportvereniging aangesloten jeugdleden om te blijven sporten binnen
verenigingsbestand.





Activiteiten organiseren die direct verband houden met de betreffende tak van sport zoals
toernooien, trainingen en aanschaf materiaal.
Activiteiten organiseren die verband houden met het behoud van de jeugdleden zoals
nevenactiviteiten als jeugdkamp en seizoen afsluiting, et cetera.
Jeugdleden betalen contributie aan een amateursportvereniging die het verzoek om
jeugdledensubsidie indient.
Jeugdleden hebben op 1 januari voorafgaand aan het subsidiejaar de leeftijd van 4 jaar bereikt
en zijn niet ouder dan 18 jaar.
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Een vereniging dient tenminste 75% in Helmond woonachtige (jeugd)leden hebben. Indien een
organisatie niet aan dit percentage voldoet wordt de volgende constructie gehanteerd:
o
< 50%:
: geen subsidie
o
50% - 75% : subsidie op basis van in Helmond woonachtige jeugdleden
De sportvereniging dient te zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en te zijn
aangesloten bij een erkende sportbond.
De van bondswege gewaarmerkte en gedateerde (jeugd)ledenlijst per 1 januari van het
kalenderjaar voorafgaand aan het jaar waarvoor de jeugdledensubsidie wordt verstrekt is
bepalend voor het aantal leden waarvoor subsidie wordt verstrekt.

Sportsubsidie voor verstandelijk en/of lichamelijk beperkten
Maatschappelijk effect / doelstelling
Bevorderen dat Helmondse sportverenigingen extra inspanningen verrichten om ruimte te bieden
voor gehandicapte sporters dan wel een vorm van aangepast sporten aanbieden.
Een gehandicapte sporter wordt in het kader van deze subsidie gedefinieerd als een persoon met een
motorische, zintuiglijke of verstandelijke handicap of met een chronische aandoening, die
aantoonbare beperkingen oplevert bij sport- en bewegingsactiviteiten en deelneemt aan een
speciale competitievorm en/of trainingsgroep bij reguliere Helmondse sportverenigingen.






Bedrag per lid
Het bedrag is opgebouwd uit:
o Een deel van de kosten voor aangepast vervoer van en naar de sportaccommodatie in
verband met trainingen en / of wedstrijden;
o Een deel van de kosten voor de aanschaf en instandhouding van aangepaste
sportmaterialen en sporttoestellen;
o Een deel van de kosten in activiteitenbegeleiding door in sport voor verstandelijk of
lichamelijk beperkten gespecialiseerd sporttechnisch kader.
Op de gewaarmerkte bondsledenlijsten die de verenigingen indienen bij een subsidieaanvraag
worden de beperkte sporters apart vermeld.
Er wordt naast subsidie voor verstandelijk en/of lichamelijk beperkte sporters geen
jeugdledensubsidie verstrekt voor dezelfde leden.

Overig vrijwillige sportorganisaties
De wandel- en fietsvierdaagse ontvangen een subsidie ten behoeve van de jaarlijkse organisatie van
deze evenementen.
Amateurkunst
In de Nadere regels subsidie amateurkunst Helmond 2009 worden de organisaties onderverdeeld in
de volgende categorieën:
Categorie A – Instrumentaal: o.a. van toepassing op muziekkorpsen, symfonieorkesten en
instrumentale ensembles.
Categorie B – Vocaal: o.a. van toepassing op zangkoren, kamerkoren en muziektheatergroepen.
Categorie C – Dans: van toepassing op volksdansgroepen.
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Van de actieve leden van de organisatie dient tenminste 75% in Helmond te wonen. Als een
organisatie hieraan niet voldoet wordt de volgende constructie gehanteerd:
o < 50% → geen subsidie
o 50% - 75% → subsidiëring op basis van in Helmond wonende leden
o > 75% → subsidiëring op basis van alle leden
Van deze regel kan door burgemeester en wethouders worden afgeweken als de subsidievrager
een organisatie is waar uit de aard van de activiteiten volgt dat er onvoldoende aanbod is uit de
lokale markt of wanneer op grond van kwalitatieve en promotionele overwegingen belang
gehecht wordt aan stimulering van de organisatie.
de instelling is gedurende tenminste één jaar voorafgaand aan de indiening van de aanvraag
actief op het gebied van de amateurkunst;
de instelling is statutair en feitelijk gevestigd in de gemeente Helmond;
de instelling dient tenminste één maal per jaar een openbare presentatie in de gemeente
Helmond te verzorgen en kondigt deze tenminste één maand van tevoren schriftelijk aan bij het
college;
de instelling dient desgevraagd één maal per jaar gratis medewerking te verlenen aan een door
het college aan te wijzen evenement;
de instelling zijnde een vereniging heeft tenminste het volgende aantal actieve leden:
o Categorie A - Instrumentaal:
 Muziekkorpsen 25
 Symfonie-orkesten 25
 Instrumentale ensembles 10
o Categorie B - Vocaal:
 Zangkoren 20
 Kamerkoren 16
 Muziektheatergroepen 20
o Categorie C - Dans:
 Volksdansgroepen 8

1. Categorie A - Instrumentaal a. bijdrage van € 113,- per actief lid tot en met 25 jaar; b. bijdrage van
€ 30,- per actief lid tussen 26 tot en met 54 jaar; c. bijdrage van € 46,- per actief lid van 55 jaar en
ouder; d. 50 % van de directie/instructiekosten met een maximum van € 4.472,-.
2. Categorie B - Vocaal a. bijdrage van € 60,- per actief lid tot en met 25 jaar; b. bijdrage van € 15,per actief lid tussen 26 tot en met 54 jaar; c. bijdrage van € 30,- per actief lid van 55 jaar en ouder;
d. 50 % van de directie/instructiekosten met een maximum van € 2.983,-.
3. Categorie C - Dans a. bijdrage van € 60,- per actief lid tot en met 25 jaar; b. bijdrage van € 15,- per
actief lid tussen 26 tot en met 54 jaar; c. bijdrage van € 30,- per actief lid van 55 jaar en ouder; d. 50
% van de directie/instructiekosten met een maximum van € 1.492,-.
Volkscultuur / cultuurhistorie / Overige Culturele en Recreatieve activiteiten
 De in Helmond gevestigde gilden ontvangen een subsidie op basis van een raadsbesluit van 15
oktober 1998.
 Het aangaan van verdergaande samenwerking met andere culturele en historische verenigingen
wordt nagestreefd.
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