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Nadere regels subsidie leefbaarheid, gezondheid en 
maatschappelijke ondersteuning  Haaksbergen (9.43) 
        
 
Samenvatting 
 
Deze nadere regels geven aan onder welke voorwaarden het college subsidie verstrekt 
aan instellingen op het gebied van leefbaarheid, gezondheid en maatschappelijke 
ondersteuning. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Haaksbergen; 
 
Wettelijke basis:   bepalingen van de Algemene subsidieverordening 

(artikelen 3 en 4)  en de Algemene wet bestuursrecht 
 
Besluiten: 
 
Vast te stellen de Nadere regels subsidie leefomgeving gezondheid en 
maatschappelijke ondersteuning Haaksbergen 

Hoofdstuk 1. Leefbaarheid  

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 
De nadere regels in dit hoofdstuk verstaan onder: 
a. leefbaarheid en sociale samenhang: de mate waarin de fysieke en sociale 

leefomgeving aansluit bij de eisen en wensen die er door de bewoners aan wordt 
gesteld;  

b. instelling voor leefbaarheid en sociale samenhang: de wijkraden en 
belangengemeenschappen in de gemeente Haaksbergen, die zich richten op het 
verbeteren van de lokale welzijns- en leefsituatie in een kerkdorp of wijk van de 
gemeente Haaksbergen en daarvoor activiteiten uitvoeren. 

c. wijkraad: een instelling die zich richt  op het verbeteren van de lokale welzijns- en 
leefsituatie in een wijk van de gemeente Haaksbergen en daarvoor activiteiten 
uitvoert alles in nauw overleg met de inwoners van de gemeente Haaksbergen.  

d. belangengemeenschap: een instelling die zich richt op het verbeteren van de lokale 
welzijns- en leefsituatie in een kerkdorp in nauw overleg met de inwoners van het 
kerkdorp van de gemeente Haaksbergen. 

 

Artikel 2 Subsidievoorwaarden  
De instelling voor leefbaarheid en sociale samenhang voldoet aan de volgende 
voorwaarden: 
a zij vergadert minimaal twee keer per jaar; 
b zij communiceert digitaal of schriftelijk minimaal één keer per jaar met haar 
 wijkbewoners of bewoners van het kerkdorp; 
c zij organiseert minimaal één keer per twee jaar een wijkavond; 
d zij is gesprekspartner voor de gemeente Haaksbergen. 
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Artikel 3 Waarderingssubsidie  
1. De waarderingssubsidie voor een wijkraad bedraagt maximaal € 1.100,00 per 

subsidieperiode van één jaar, als de wijkraad voldoet aan de voorwaarden die in 
artikel 2 van deze nadere regels zijn opgenomen. 

2. De waarderingssubsidie voor een belangengemeenschap uit de kerkdorpen Buurse 
en Sint Isidorushoeve bedraagt maximaal  € 1.100,00 per subsidieperiode van één 
jaar als de belangengemeenschap voldoet aan de voorwaarden die in artikel 2 van 
deze nadere regels zijn opgenomen. 

3. Het college verstrekt per jaar aan maximaal acht wijkraden en twee 
belangengemeenschappen een waarderingssubsidie.  

4. Bij een waarderingssubsidie kan de subsidieperiode minimaal één jaar en maximaal 
4 jaar bedragen. 

 
Artikel 4 Activiteitensubsidie 
1. Het college verstrekt per instelling voor leefbaarheid en sociale samenhang 

maximaal € 10.000,- per subsidieperiode van één jaar voor activiteiten die de 
leefbaarheid van de wijk of kerkdorp versterken en een aanvulling zijn op de 
voorwaarden in artikel 2 van deze nadere regels 

2. Het college verstrekt geen subsidie voor hapjes en drankjes tijdens activiteiten.  
3. Het subsidieplafond voor het verstrekken van een activiteitensubsidie aan de 

instelling voor leefbaarheid bedraagt  € 40.000,00 per subsidieperiode van één jaar. 
4. Voor de verdeling van het subsidieplafond geldt het bepaalde in dit artikel , met dien 

verstande dat als het subsidieplafond is bereikt het college naar evenredigheid een 
lager subsidiebedrag verstrekt aan de instelling voor leefbaarheid en sociale 
samenhang. 

 

Hoofdstuk 2 Gezondheid en maatschappelijke ondersteuning 

Artikel 5 Begripsomschrijvingen 
De nadere regels in dit hoofdstuk verstaan onder: 
a. instelling voor gezondheid en/of maatschappelijke ondersteuning: een instelling die 

bestaat uit vrijwilligers en die zich bezighoudt met activiteiten op het gebied van 
gezondheid en/of maatschappelijke ondersteuning; 

b. ouderen: mensen van 75 jaar en ouder. 
 

Artikel 6 Subsidievoorwaarden  
1.  De instelling voor gezondheid voldoet aan de volgende voorwaarden: 
 a. zij verleent hulp tijdens minimaal 10 dagen waarop evenementen in de gemeente 

Haaksbergen worden georganiseerd; 
 b. de hulpverleners die zij tijdens de evenementen inzet, beschikken over geldige 

certificaten en/of diploma’s om hulp te kunnen verlenen. 
2.  De instelling voor maatschappelijke ondersteuning voldoet aan de volgende     

voorwaarden: 
 a. zij biedt zorg, dienst- of hulpverlening aan lokale groepen mensen met een  
           beperking, met een chronische psychische of psychosociale problemen of   
           ouderen en 
 b. zij organiseert wekelijks of één keer per twee weken bijeenkomsten voor de  
         doelgroepen vermeld onder a, bedoeld om eenzaamheid te bestrijden en sociale               
          netwerken in stand te  houden of uit te breiden of; 
 c. zij ondersteunt mensen met problematische schulden of: 
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         d. zij ondersteunt mensen die slachtoffer, getuige, nabestaande, betrokkene  
             achterblijver zijn geworden na een misdrijf, verkeersongeluk, calamiteit of bij   
             vermissing of; 
e. zij biedt stervensbegeleiding of; 
f. zij organiseert minimaal één keer per jaar vakantie voor mensen met een beperking  
 
 
Artikel 7 Waarderingssubsidie voor gezondheid 
1. De waarderingssubsidie voor een instelling voor gezondheid bedraagt maximaal 

€ 600,00 per subsidieperiode van één jaar, als de instelling voor gezondheid voldoet 
aan de voorwaarden die zijn opgenomen is artikel 6, eerste lid, van deze nadere 
regels. 

2. Het college verstrekt deze waarderingssubsidie aan maximaal twee instellingen voor 
gezondheid. 

 
Artikel 8  Activiteitensubsidie voor maatschappelijke ondersteuning 
1. De activiteitensubsidie voor een instelling voor maatschappelijke ondersteuning 

bedraagt maximaal  € 2.500,00 per jaar bij het organiseren van wekelijkse 
activiteiten voor ouderen en maximaal € 1.250,00 bij het organiseren van twee-
wekelijkse activiteiten. 

2. Het college verstrekt de subsidie voor een instelling voor maatschappelijke 
ondersteuning, bedoeld voor de activiteit vermeld in artikel 6, tweede lid, onderdeel  
b, van deze nadere regels jaarlijks aan maximaal vier instellingen, waarvan één uit 
Sint Isidorushoeve en één uit Buurse. 

3. Wanneer op een zelfde tijdstip van meerdere instellingen voor maatschappelijke 
ondersteuning aanvragen voor een activiteitensubsidie worden  ontvangen en deze 
voldoen aan deze Algemene subsidieverordening en deze nadere regels , dan is als 
daarmee het maximum aantal aanvragen is overschreden, het volgende van 
toepassing: 

a. de subsidie wordt verstrekt aan de instelling die in de voorafgaande 
kalenderjaren geen activiteitensubsidie voor maatschappelijke ondersteuning 
heeft ontvangen; 

b. wanneer de aanvragen afkomstig zijn van meerdere instellingen die in 
voorafgaande kalenderjaren geen activiteitensubsidie voor maatschappelijke 
ondersteuning hebben ontvangen, dan wordt de subsidie verstrekt na een 
loting; 

c. wanneer de aanvragen afkomstig zijn van meerdere instellingen die in 
voorafgaande jaren wel activiteitensubsidie voor maatschappelijke 
ondersteuning hebben ontvangen, dan wordt de projectsubsidie verleend na 
een loting. 

4. De subsidie voor de activiteit vermeld in artikel 6, tweede lid, onderdeel c, van deze 
nadere regels bedraagt maximaal € 10.000,00 per jaar en verstrekt het college aan 
maximaal één instelling. Het derde lid van dit artikel is hierop van toepassing. 

5. De subsidie voor de activiteit vermeld in artikel 6, tweede lid, onderdeel f, van deze 
nadere regels bedraagt maximaal €  50,00 per Haaksbergse deelnemer per jaar en 
verstrekt het college aan maximaal twee instellingen voor maximaal 30 Haaksbergse 
deelnemers . Het derde lid van dit artikel is hierop van toepassing. 
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Artikel 9. Waarderingssubsidie voor maatschappelijke ondersteuning 
1. De waarderingssubsidie voor een instelling zoals bedoeld in artikel 6, tweede lid, 

onderdeel d, bedraagt € 5.500,00 per subsidieperiode van één jaar. Het college 
verstrekt per jaar aan maximaal één instelling deze waarderingssubsidie. 

2. De waarderingssubsidie voor een instelling zoals bedoeld in artikel 6, tweede lid, 
onderdeel e, bedraagt € 990,00 per subsidieperiode van één jaar. Het college 
verstrekt per jaar aan maximaal één instelling deze waarderingssubsidie. 

 

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen 
 
Artikel 10 Inwerkingtreding 
Deze nadere regels treden in werking op 23 december 2015. 

Artikel 11 Citeertitel 
Deze nadere regels worden aangehaald als: Nadere regels leefbaarheid, gezondheid en 
maatschappelijke ondersteuning. 
 
Haaksbergen, datum  
burgemeester en wethouders, 
 
 
M.E. Kragting-de Groot  G.J. Kok MDR 
secretaris    burgemeester  


