K ERNSUBSIDIE EN
P ROJECTSUBSIDIE
VOOR LEEFBAARHEID EN VIT ALITEIT IN DE KER NEN
Met ingang van 2015 kent de gemeente Goeree-Overflakkee twee nieuwe
subsidieregelingen: “kernsubsidie leefbaarheid en vitaliteit” en “projectsubsidie
Sport, Cultuur en Preventieve Volksgezondheid”. In deze brochure leest u over het
‘hoe & wat’ van deze regelingen.
Doelstelling subsidieregelingen
Leefbaarheid en vitaliteit zijn twee van de belangrijkste speerpunten binnen de gemeente. Ieder dorp, stad
of buurtschap op Goeree-Overflakkee heeft een eigen cultuur en diversiteit. De eigen gemeenschap is
goed in staat zelf te bepalen welke zaken er binnen het dorp toe doen. Als gemeente willen we de
gemeenschap graag de ruimte geven om zelf hun agenda te bepalen. De kernsubsidie leefbaarheid en
vitaliteit (hierna: kernsubsidie) staat om deze reden ter beschikking om deze agenda uit te voeren.
Hiernaast heeft de gemeente verschillende beleidsdoelstellingen op de terreinen Sport, Cultuur en
Preventieve Volksgezondheid geformuleerd. Projecten die bijdragen aan deze doelstellingen komen in
aanmerking voor de projectsubsidie Sport, Cultuur en Preventie Volksgezondheid (hierna: projectsubsidie).

Projectsubsidie
Vanuit de beleidsvelden Sport, Cultuur en Preventieve Volksgezondheid zet de gemeente in op het welzijn
van de inwoners van Goeree-Overflakkee. Dit doet de gemeente onder meer door projecten op te starten
die een gezonde leefstijl stimuleren. Het is waardevol wanneer het verenigingsleven op het eiland de
gemeentelijke doelstellingen omarmt en projectmatig bijdraagt aan het bereiken hiervan. Om dit te
stimuleren wordt de mogelijkheid geboden een projectsubsidie aan te vragen voor activiteiten en projecten
op het gebied van Sport, Cultuur en Preventieve Volksgezondheid. De projectsubsidie kan worden
aangevraagd door een vereniging, maar ook door een stichting of dorpsraad. Eén van de voorwaarden om
projectsubsidie te kunnen ontvangen is dat het project bijdraagt aan het realiseren van één of meerdere
gemeentelijke beleidsdoelen op het gebied van Sport, Cultuur en/of Preventieve Volksgezondheid.
Beleidsdoelen Sport:
 De sportparticipatie op Goeree-Overflakkee is in 2018 gelijkwaardig aan het landelijk niveau;
 Uitbreiding sportaanbod specifiek gericht op senioren;
 Uitbreiding aangepast sportaanbod;
 Nadere aansluiting regulier sportaanbod bij de wensen van de huidige sportconsument.
Beleidsdoelen Cultuur:
 Inwoners en bezoekers van Goeree-Overflakkee zijn zich bewust en ervaren het belang van de
beleefbare omgeving van cultuur en erfgoed in de directe leefomgeving;
 Meer inwoners en bezoekers van Goeree-Overflakkee nemen deel aan culturele activiteiten;
 Organisaties zijn zich bewust van hun maatschappelijke rol en speelveld, en leveren actief een
bijdrage aan de directe leefomgeving.
Beleidsdoelen Preventieve Volksgezondheid:
 Voorkomen en terugdringen van overgewicht;
 Voorkomen en terugdringen van genotmiddelen gebruik;
 Stimuleren van een gezonde leefstijl;
 Voorkomen van eenzaamheid onder ouderen.
In de beleidsnotities komen aanvullende thema’s op de genoemde beleidsdoelen naar voren. Het is
mogelijk aansluiting te vinden bij één van die thema’s binnen een aanvraag projectsubsidie.

De beleidsnotities zijn op de gemeentelijke website gepubliceerd. Om meer informatie over de
beleidsdoelstellingen te krijgen kan er ook contact gelegd worden met de verschillende beleidsadviseurs,
waarvan de contactgegevens in deze folder zijn opgenomen.
Aanvragen projectsubsidie worden aan de hand van acht criteria gewogen, waarna er een score wordt
toegekend aan de aanvraag. Als er meer subsidie wordt aangevraagd dan er beschikbaar is, wordt de
subsidie toegekend aan de projecten met de hoogste score. Aanvragen voor een projectsubsidie kunnen
twee keer per jaar worden ingediend, namelijk vóór 1 oktober of vóór 1 april. Zo spoedig mogelijk, uiterlijk
binnen drie maanden, wordt u geïnformeerd of er projectsubsidie toegekend wordt. Projectsubsidie is altijd
aanvullend op andere inkomsten binnen de begroting van een project en kent geen structureel karakter.

Kernsubsidie
De leefbaarheid en vitaliteit in de kernen worden bevorderd als de kernen meer zeggenschap krijgen over
wat zij belangrijk vinden. Daarbij horen ook financiële middelen. Deze middelen worden vanuit de nieuwe
kernsubsidie verstrekt. Dit is vastgelegd in de subsidieregeling “kernsubsidie leefbaarheid en vitaliteit”.
Voor iedere kern, inclusief bijbehorend buitengebied, is een kernsubsidie beschikbaar. Het is de kern die
beslist op welke wijze het subsidiegeld wordt ingezet voor de leefbaarheid en vitaliteit. Dat moet echter wel
georganiseerd worden. Daarbij is een belangrijke coördinerende rol weggelegd voor de dorpsraad. Zij zijn
immers klankbord en gesprekspartner voor inwoners en gemeente en weten daardoor wat er in de kern
speelt. De dorpsraad is daarom aanvrager èn beheerder van de kernsubsidie. In de kernen waar een
dorpsraad actief is, vraagt de dorpsraad de verenigingen na te denken over onderdelen die volgens hen
van belang zijn voor de leefbaarheid in de kern. Ook inventariseren zij welke activiteiten de verenigingen
organiseren, om zo een goed beeld te krijgen van wat er allemaal al is in de kern. Voor kernen die geen
dorpsraad hebben wordt de samenwerking gezocht met de lokale verenigingen uit die kern.
Leefbaarheidsplan en kernvisie
Voor het aanvragen van een kernsubsidie dient de dorpsraad jaarlijks (vóór 1 oktober) een
leefbaarheidsplan in bij de gemeente. Hierin staan alle activiteiten vermeld die in het daarop volgende jaar
in die kern worden georganiseerd. Dit leefbaarheidsplan wordt opgesteld met hulp van inwoners,
verenigingen en overige partijen. Dit betekent niet altijd dat voor elke in het leefbaarheidsplan vermelde
activiteit subsidie wordt verleend. Sommige activiteiten uit het leefbaarheidsplan kunnen met eigen
middelen van de vereniging worden betaald. Maar voor het totaal overzicht is het wel goed om alle
activiteiten in beeld te hebben. De dorpsraad stelt hiernaast ook een kernvisie samen waarin de wensen
van de kern op de lange termijn benoemd staan. Uiteraard is het belangrijk dat de activiteiten die in het
leefbaarheidsplan staan vermeld passen bij de kernvisie.
Kerngebonden projectsubsidie
Als uw vereniging binnen/voor de kern een nieuwe activiteit organiseert die aansluit bij de kernvisie, dan
kunt u hiervoor een kerngebonden projectsubsidie aanvragen bij de gemeente. Dit valt ook onder de
subsidieregeling “kernsubsidie leefbaarheid en vitaliteit”. Uw aanvraag maakt meer kans om toegekend te
worden als u hiervoor samenwerkt met andere partijen in uw kern. Wij adviseren u dan ook om de
vergaderingen, waarvoor de dorpsraad u uitnodigt, te bezoeken. Op deze wijze kunt u uw inbreng meteen
meegeven en ontmoet u andere partijen waarmee u wellicht een nieuw project kunt organiseren.
Nog vragen?
U kunt met uw vragen terecht bij Annemieke het Jonk, contactfunctionaris verenigingen. Zij is voor de
gemeente Goeree-Overflakkee het eerste aanspreekpunt voor verenigingen en kan u helpen met vragen
over subsidies, financiën, verzekeringen, etc. Eventueel kan zij u ook doorverwijzen naar de juiste collega/
instantie. Annemieke werkt van maandag- tot en met donderdagochtend. Zij is telefonisch bereikbaar via
het algemene telefoonnummer 14 0187 of per e-mail: a.hetjonk@goeree-overflakkee.nl.
Als u inhoudelijke vragen heeft over het Sportbeleid, Cultuurbeleid of het beleid Preventieve
Volksgezondheid dan kunt u contact opnemen met:
Rick Postema voor het sportbeleid, r.postema@goeree-overflakkee.nl
Ada Overwater voor het Cultuurbeleid, a.overwater@goeree-overflakkee.nl
Josette van Loon voor het beleid Preventieve Volksgezondheid, j.vanloon@goeree-overflakkee.nl
Telefonisch contact opnemen kan ook, belt u dan naar het algemene nummer 14 0187.

