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Voorstel:

1. Kennis te nemen van de subsidieregeling: initiatieven uit de samenleving.
2. De beleidsregeling maatschappelijke duurzaamheid in te trekken.



Inleiding: 
Momenteel heeft de gemeente meerdere subsidieregelingen voor initiatieven van inwoners op het 
gebied van het verbeteren van de fysieke ruimte en/of sociale cohesie; De Kansenpot, 
Maatschappelijke duurzaamheid en het Innovatie budget Kunst en cultuur. Voor inwoners is het vaak 
onduidelijk bij welke regeling zij terecht kunnen. In de praktijk blijken doelstellingen voor initiatieven op 
deze gebieden elkaar regelmatig te overlappen. Het college is daarom voornemens deze regelingen 
samen te voegen tot één regeling. De regeling Maatschappelijke duurzaamheid is vastgesteld door de 
raad samen met het Toekomstig Welzijnsbeleid. Om de regelingen te kunnen samenvoegen wordt de 
raad gevraagd de beleidsregels Maatschappelijke duurzaamheid in te trekken.

Argumenten:
1.1.De beleidsregels initiatieven uit de samenleving voegen de regelingen Kansenpot, 
Maatschappelijke duurzaamheid en het Innovatiebudget kunst en cultuur samen tot één logische 
regeling voor initiatieven van inwoners.
Voor inwoners is het vaak onduidelijk bij welke regeling zij subsidie kunnen aanvragen voor een 
initiatief op het gebied van sociale cohesie, cultuur en de combinatie hiervan met de openbare ruimte. 
In de praktijk blijken doelstellingen voor initiatieven op deze gebieden elkaar vaak te overlappen.

1.2 De beleidsregels bieden de mogelijkheid tot het subsidiëren van initiatieven die bijdragen aan 
meerdere thema's en doelgroepen, maar kan tegelijkertijd ook initiatieven die op een thema zijn 
gericht maar bijvoorbeeld wel heel innovatief zijn, subsidie verstrekken.
De criteria bieden extra punten in de beoordeling door de volgende punten:
1. Draagt bij aan experiment, vernieuwing of ontwikkeling
2. Zoekt synergie met bestaande activiteiten
3. Draagt bij aan het vergroten van de sociale cohesie binnen een buurt, wijk of straat
4. Heeft aandacht voor speciale doelgroepen, zoals kinderen, jeugdigen, ouderen, mensen met een 
beperking, LHBTI’ers en statushouders
5. Als het bijdraagt aan twee of meer thema’s wordt een punt extra gegeven.

2.1 De raad stelt geen beleidsregels vast maar heeft dit in het verleden wel gedaan voor de regeling 
Maatschappelijke duurzaamheid.
De beleidsregeling Maatschappelijke duurzaamheid is vastgesteld door de raad bij de vaststelling van 
het Welzijnsbeleid 2017-2020 in de raadsvergadering van 21 maart 2016.
De raad is bevoegd om de regeling in te trekken. Dit is een voorwaarde voordat de beleidsregels 
initiatieven uit de samenleving in kunnen gaan.

Kanttekeningen
1.1 Het samenvoegen van subsidies geeft onduidelijkheid tussen de programma's. 

Door de subsidieregelingen samen te voegen is niet meer onder elk programma te zien wat er 
wordt besteed aan subsidies voor initiatieven door inwoners. Het sluit wel aan bij werken 
vanuit de bedoeling. Door samenwerking tussen de betrokken ambtenaren van de 
verschillende afdelingen OR, RO en MO verwachten we dat de beleidsregels bij beide 
programma's in beeld blijven ondanks dat ze onder één programma zijn ondergebracht. 
Uiteraard kan de raad worden geïnformeerd over gesubsidieerde projecten.

1.2 Het samenvoegen van subsidies heeft juridische kanttekeningen
Vanuit de juridisch oogpunt zijn kanttekeningen geplaatst bij deze samenvoeging. Als gevolg 
van het rekenkameronderzoek naar de effectiviteit van subsidies in brede zin kan een 
herijking van het hele subsidielandschap plaatsvinden. De voorgestelde verandering door het 
samenvoegen van de drie subsidies loopt vooruit op de besluitvorming als gevolg van de 
uitkomsten van het rekenkameronderzoek. Mogelijk sluiten de samenvoeging en de 
beleidsregels in de toekomst niet aan bij uitkomsten van het onderzoek. Daarnaast kunnen 
wijzigingen die we nu voeren van invloed zijn op andere subsidies. Omdat we meerdere 



subsidies beoordeeld hebben als ‘weinig tot geen overlap’ en toch op korte termijn een 
verbeterslag willen maken, stellen wij voor om nu toch alvast deze subsidies samen te 
voegen en zo meer duidelijkheid voor de inwoner te creëren op korte termijn. Hiermee 
realiseren we ons dat op een later moment ook deze drie subsidies mogelijk opnieuw onder 
de loep worden genomen met weer andere uitkomsten tot gevolg.

1.3 Door de samenvoeging wijzigen de budgetten per aanvraag bij de Kansenpot en het 
Innovatiebudget kunst en cultuur. 
In de bestaande regelingen verschillen de maximum bedragen per aanvraag: Kansenpot: 
gaat het budget van €2.500,- naar € 5000, en voor het Innovatiebudget kunst en cultuur van 
€7.500,- naar € 5.000,- per aanvraag. Dat betekent voor Kunst en cultuur dat aanvragers 
mogelijk minder initiateven nemen omdat zij zelf meer moeten financieren. 

1.4 Het subsidieplafond kan in 2021 lager worden, doordat het nog niet duidelijk is welk budget de 
raad beschikbaar stelt voor subsidies binnen het nieuwe Kunst en Cultuurbeleid. 
Het nieuwe Kunst en Cultuurbeleid wordt in het najaar van 2021 vastgesteld. Als in het Kunst 
en Cultuurbeleid andere keuzes gemaakt worden, kan dit invloed hebben op het 
subsidieplafond. Indien dit het geval is, wordt het subsidieplafond bijgesteld. De huidige 
beschikbare budgetten per subsidie zijn weergegeven in onderstaande tabel. 
 

Subsidieregelingen Subsidieplafond 2020 Subsidieplafond 2021 (onder 
voorbehoud)

Innovatiebudget Kunst en 
Cultuur

€40.000  € 40.000

Kansenpot € 7.500 € 7.500
Maatschappelijke 
duurzaamheid

€2.875

 
Totaal samen 
= € 50.375

€ 2.875

 
Totaal samen 
= € 50.375

Tabel: Subsidieplafonds voor de regelingen Kansenpot, Maatschappelijke duurzaamheid en innovatiebudget Kunst en Cultuur. 
 
Alternatieven:

1. De huidige regeling Maatschappelijke duurzaamheid in stand houden.

Duurzaamheid:
NVT

Financiële consequenties:
1. Het samenvoegen van beleidsregels tot een regeling heeft als consequentie dat deze 

onder een programma wordt ondergebracht.
Om er voor te zorgen dat duidelijk is wie er bestuurlijk en ambtelijk verantwoordelijk is voor de 
regeling heeft het de voorkeur om de beleidsregels onder te brengen in een programma. 
Hierdoor kunnen de financiën ook goed worden gemonitord en is coördinatie en advisering 
helder. We kiezen voor programma vijf omdat onder dit programma momenteel het grootste 
deel van het budget is ondergebracht. Dit besluit is ook aan de raad en wordt voorgelegd via 
de P en C cyclus.

2. De raad besluit over de begroting van de gemeente en over het budget dat wordt besteed aan 
initiatieven voor inwoners.
De samenvoeging van de regelingen vindt plaats binnen de bestaande dekkingsmiddelen. De 
raad stelt ieder jaar de begroting vast en daarmee het budget dat beschikbaar is voor 
initiatieven van inwoners. De huidige beschikbare budgetten per subsidie zijn weergegeven in 
onderstaande tabel.



Communicatie:
1. De beleidsregels Initiatieven uit de samenleving worden gepubliceerd in het elektronisch 

gemeenteblad.
2. Op de website van de gemeente Dalfsen worden de regelingen Kansenpot, 
Maatschappelijke duurzaamheid en het Innovatiebudget Kunst en Cultuur vervangen door de 
nieuwe regeling Initiatieven uit de samenleving.
3. Via Kernpunten worden inwoners geïnformeerd over het vervallen van de regelingen 
Kansenpot, Maatschappelijke duurzaamheid en het Innovatiebudget Kunst en Cultuur en de 
nieuwe regeling initiatieven uit de samenleving.

Vervolg:
Nadat de raad besloten heeft de beleidsregels Maatschappelijke duurzaamheid in te trekken, worden 
deze verwijderd van de website en wordt het intrekken gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad.

Bijlagen:
1. Beleidsregels Initiatieven uit de samenleving
2. Beleidsregels Maatschappelijke duurzaamheid

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,

de burgemeester, de adjunct-gemeentescretaris / directeur,
drs. E. van Lente H.J. van der Woude



Raadsbesluit 

De raad van de gemeente Dalfsen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 april 2020, nummer 1077;

overwegende dat de regeling Initiatieven uit de samenleving de huidige regeling Maatschappelijke 
duurzaamheid vervangt;

gezien de bevoegdheid van het college om beleidsregels vast te stellen;

b e s l u i t :

1. Kennis te nemen van de subsidieregeling: initiatieven uit de samenleving.
2. In te trekken de beleidsregeling Maatschappelijke duurzaamheid die is vastgesteld door de 

raad bij de vaststelling van het Welzijnsbeleid 2017-2020 in de raadsvergadering van 21 
maart 2016.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 25 mei 2020.

De raad voornoemd,

de voorzitter,             de griffier,  
drs. E. van Lente             drs. J. Leegwater


