
 
 
BESLUITVORMENDE NOTA 
AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 
No. 21.0006213 

 
Afdeling/eenheid/cluster: Projectnaam: Bijl.: Datum: Steller: 
  6 7 december 2021 L Breet 

 
Portefeuille: II 
 
Onderwerp: Subsidieverleningen 2022 programma 6  
 
Voorgesteld besluit 
1. De onderstaande activiteitensubsidies 2022 verlenen tot een bedrag van:  

a. € 61.965 aan Jongerencentrum Heelal voor de uitvoering van welzijnsactiviteiten voor jongeren;  
b. € 178.000 aan Stichting Kwintes voor de uitvoering van Inloop GGZ;  
c. € 33.023 aan Stichting Vrouwencentrum Noordoostpolder voor een ontmoetingsfunctie voor 
allochtone en autochtone vrouwen en voor het bevorderen van de zelfredzaamheid, integratie en 
het actief meedoen van deze vrouwen aan de samenleving;  
d. € 44.280 aan Stichting Tactus Verslavingszorg voor activiteiten gericht op verslavingspreventie;  
e. € 186.041 aan Vereniging Humanitas district Noordwest voor de uitvoering van 
Thuisadministratie en Home Start;  
f. € 36.639 aan Stichting Bureau Gelijke Behandeling Flevoland voor de uitvoering van de 
antidiscriminatie voorziening.  

2. Een deel van de subsidieaanvragen weigeren:  
a. € 2.535 van de subsidieaanvraag Jongerencentrum Heelal;  
b. € 309 van de subsidieaanvraag van Kwintes voor de uitvoering van Inloop GGZ;  
c. € 28.477 van de subsidieaanvraag Stichting Vrouwencentrum Noordoostpolder;  
d. € 13.109 van de subsidieaanvraag van Humanitas.  

3. De onder 1 verleende subsidies te bevoorschotten in 4 gelijke termijnen in januari, april, juli en oktober 
2022.  
4. De raad informeren. 
 
Inleiding 
Diverse organisaties vroegen subsidie aan voor 2022. Een aantal daarvan valt onder programma 6 
van onze begroting. Dat zijn subsidies voor activiteiten in het sociaal domein. Subsidieaanvragen 
tussen de € 20.000 tot € 325.000 worden geclusterd ter besluitvorming aangeboden. Dit is het 
geclusterde voorstel voor programma 6.  

 
Subsidies zijn financiële bijdragen die wij als gemeente geven binnen de regels van de Algemene 
wet bestuursrecht (Awb)1. Dit voorstel gaat over subsidies in programma 6 van de begroting. Dat is 
het programma ‘Krachtig Noordoostpolder’. 

                                                      
1 Titel 4.2. van de Algemene wet bestuursrecht 



 
 
Doelstelling 
Deze subsidies leveren in 2022 een bijdrage aan de realisatie van gemeentelijke beleidsdoelen voor 
het sociaal domein. Dat zijn de doelen uit programma 6 ‘Krachtig Noordoostpolder’. Het gaat er 
hierbij om dat inwoners naar vermogen meedoen, indien nodig met passende (preventieve) 
oplossingen die aanvullend zijn op dat wat mensen wel kunnen. 
 
Argumenten 

1.1  De activiteiten dragen bij aan onze maatschappelijke (beleids)doelen 

De activiteiten waarvoor subsidie gevraagd wordt, dragen bij aan onze maatschappelijke 
(beleids)doelen. Bijvoorbeeld uit de Wmo of uit de Sociale Structuurvisie. In de bijlage 
leest u hier meer over. Daar staan, per subsidieaanvraag, de te behalen resultaten, de 
doelstelling en specifieke argumenten en kanttekeningen. 

 

1.2      Het gaat om maatschappelijke kosten 

Deze activiteiten dienen een algemeen belang. Het is daarom redelijk dat degene die die 
activiteiten uitvoert daarvoor subsidie krijgt van de gemeente.  

 

1.3      Er is budget beschikbaar 

Voor het verlenen van deze subsidies is budget beschikbaar in de Begroting 2022. 

 

1.4     Deze subsidies kunnen worden verleend 

Deze subsidies passen binnen de regels van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en onze 
Algemene Subsidieverordening (ASV). De aanvragen zijn daaraan getoetst en in orde.  

 
2. Een aantal organisaties vraagt meer subsidie dan u mag geven 

Voor iedere subsidie is een maximum ingesteld, een subsidieplafond. De aanvragen van de 
genoemde organisaties zijn hoger dan het subsidieplafond. Dat hogere deel mag u niet 
verlenen. De subsidieplafonds zijn vastgesteld door de raad. 

 
3.1 U neemt de bevoorschottingsbesluiten op basis van de ASV 

Volgens de ASV kunt u in één termijn of in vier termijnen de subsidie bevoorschotten. 
Vanwege de hoogte van de subsidie is gekozen voor de vier termijnen. Daardoor krijgen de 
aanvragers ook gespreid de subsidiemiddelen, zodat zij gespreid over het jaar middelen 
ontvangen om aan hun betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. 

 

4.1 De raad bepaalt de budgetten en controleert de uitvoering van het beleid 

Het verlenen van subsidies is een bevoegdheid van het college. Dat doet zij binnen de 
financiële kaders die de raad vaststelt. De raad heeft daarnaast een controlerende taak. 
Daarom is het wenselijk om de raad op de hoogte te houden van deze subsidies. 

 
Kanttekeningen 

1.1 Niet alle subsidies vallen onder programma 6 

Twee subsidies zitten deels in programma 2 en deels in programma 6. Voor de duidelijkheid 

staan ze in één van die beide collegevoorstellen. Het gaat om: 

 Aandacht+ krijgt subsidie voor Fysiek Mentale Weerbaarheid, 
Schoolmaatschappelijk Werk en Ziekteverzuimproject. Fysiek Mentale 
weerbaarheid valt onder programma 6. Schoolmaatschappelijk Werk en 
Ziekteverzuimproject vallen onder programma 2. Gekozen is om deze drie 
subsidies op te nemen in het bulkvoorstel programma 2. 

 Humanitas krijgt subsidie voor Homestart en Thuisadministratie. Homestart valt onder 

programma 2 en Thuisadministratie onder programma 6. Gekozen is om deze twee 

subsidies op te nemen in het bulkvoorstel programma 6. 

 
Planning/Uitvoering 
De uitvoering van de activiteiten heeft betrekking op het begrotingsjaar 2022. Na uw besluit worden de 
subsidiebeschikkingen 2022 toegezonden aan de genoemde instellingen. 
 
Bijlagen 

- 6 verleningsbeschikkingen 

 



Bijlage: Subsidieverlening 2022 

 

 

1a  Stichting Jongerencentrum Heelal 

Te bereiken resultaten Bedrag Activiteiten 

 Het bieden van een veilige plek waar 
jongeren vertrouwensrelaties kunnen 
aangaan en ontwikkelen 

 Het signaleren van knelpunten op school en in 
het gezin van jongeren en de jongeren 
motiveren om hier constructief mee om te 
gaan 

 Het uitdagen en stimuleren van jongeren om 
het beste uit zichzelf te halen 

€ 64.500 – Inloop 

– Femmetastic 

– Knabbel&Babbel 

Totale subsidie aanvraag 2022 € 64.500  

Subsidieverlening 2022 € 61.965  

Geweigerd Subsidie deel  2022 € 2.535  

 

Subsidieverlening 2022: 

 De subsidieverlening bedraagt € 61.965 

 De subsidie weigering bedraagt € 2.535 

Inleiding 

Het Heelal vraagt voor 2022 subsidie aan voor het organiseren van verschillende activiteiten op het 
gebied van jeugd en jongeren in het Heelal te Emmeloord. Het Heelal vervult met deze activiteiten 
een belangrijke rol in het bereiken van kwetsbare jongeren. Het Heelal werkt met beroepskrachten en 
vrijwilligers. 

De subsidieaanvraag betreft een bijdrage in de kosten van: 

– De inloop: biedt een plek aan jongeren om andere jongeren te ontmoeten, activiteiten aan te 
bieden en jongeren te ondersteunen. De nadruk ligt op het werken aan een vertrouwensband 
door het geven van aandacht aan jongeren waardoor zij uit eigen beweging hun hulpvragen 
stellen en verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leven en levenssituaties. Daarnaast 
wordt gewerkt aan het ontwikkelen van talenten van jongeren. 

– Femmetastic: is voor meiden en jonge (aanstaande) moeders tussen de 12 en 23 jaar. 
Femmetastic helpt meiden om creatief en doelgericht bezig te zijn met thema's als zelfbeeld, 
maatschappij, vrije tijd, gezondheid en spiritualiteit. Femmetastic richt zich in het bijzonder op 
kwetsbare meiden en jonge moeders. De activiteiten en relaties binnen Femmetastic dragen 
bij aan een veilige omgeving voor meiden om zich te ontwikkelen. Meiden leren door 
Femmetastic grenzen stellen, voor zichzelf (en hun gezin) te zorgen en hun talenten in te 
zetten in de maatschappij. 

– Knabbel&Babbel: Op deze avonden koken en eten zowel Nederlandse jongeren als jongeren 
met een andere culturele achtergrond samen. Het gaat om het verbinden van jongeren uit 
verschillende culturen, het aanbieden van verdiepende gesprekken en activiteiten aan 
jongeren van 16 jaar en ouder. Jonge vergunninghouders worden ondersteund in hun 
integratie in de Nederlandse samenleving. 

 

Doelstelling: 

Het organiseren van activiteiten voor kwetsbare jongeren. 

Argumenten: 

1.a.1  Deze subsidie draagt bij aan onze doelstellingen van het jeugdbeleid. 

Het Heelal levert een belangrijke bijdrage in het bereiken van kwetsbare jongeren. Ze 
organiseert wekelijks de genoemde activiteiten voor jongeren. De afgelopen jaren is gebleken 
dat de activiteiten laagdrempelig en toegankelijk zijn. Door de samenhang in activiteiten bereikt 
Heelal allerlei jongeren, ook kwetsbare jongeren. 
 

2.a.1 We verlenen minder subsidie dan is aangevraagd. 
Jongerencentrum Heelal heeft een subsidieaanvraag gedaan van € 64.500. De 
subsidieverlening bedraagt € 61.035. Het teveel aangevraagde bedrag van € 2.535 wordt niet 
verleend omdat u het subsidieplafond niet mag overschrijden. De aanvrager is hiervan op de 
hoogte en de activiteiten kunnen worden uitgevoerd van het verleende subsidiebedrag. 



Kanttekeningen: 

Er zijn geen kanttekeningen 

Bijlagen: 

Liber: 2021110910735



1b  Stichting Kwintes 

Te bereiken resultaten Bedrag Activiteiten 

 Een laagdrempelige inloopvoorziening  waar 
mensen zich thuis voelen en contacten leggen. 

 Het faciliteren van inwoners met een psychische 
kwetsbaarheid om zich te ontwikkelen om een 
volgende stap te zetten in het meedoen in de 
maatschappij. Hierbij wordt geïnvesteerd op 
herstel en inzet van ervaringsdeskundigheid.  

 Het signaleren van verergering van de 
problematiek en somatische achteruitgang en 
hiernaar handelen. Het hierbij ontlasten van de 
mantelzorger.  

 Het werken aan een gezonde leefstijl bij de 
deelnemers door het bieden van gezonde 
voeding, het verstrekken van informatie over 
voeding en bewegen en het samenwerken met de 
Voedselbank om verspilling van voedsel tegen te 
gaan.  

 Het onder de aandacht brengen van stigma’s.  
 Het faciliteren van ruimte aan 

vrijwilligersorganisaties op het gebied van zelfhulp 
waarmee zwaardere zorg voorkomen wordt. 

 Er ontstaat begrip en acceptatie tussen verschillende 
doelgroepen waardoor de drempel verlaagd wordt 
om samen activiteiten te ondernemen. Hierdoor is er 
een breder aanbod van activiteiten voor wie er 
behoefte aan heeft. 

 Het samenwerken tussen organisaties waardoor 
expertise en inzet voor een brede doelgroep wordt 
benut. 

 Het vergroten van het bereik van mensen zodat er 
meer mensen bereikt worden en naar de 
Bouwerskamp komen. 

 Het normaliseren en afschalen van hulpverlening. 

 Het versterken van het netwerk van cliënten 
buiten de Bouwerskamp. 

 

 
€ 178.000 

Servicepunt: Inloop 
GGZ, Coördinatie-
activiteiten 
Bouwerskamp 
Emmeloord 

 
 

Totale subsidie aanvraag 2022 € 178.309  

Subsidieverlening 2022 € 178.000  

 Geweigerd subsidie deel 2022 €  309  

 

Subsidieverlening 2022: 

 De subsidieverlening bedraagt € 178.000 

 De subsidie weigering bedraagt € 309 

 
Inleiding: 

Kwintes, ’s Heeren Loo, Triade, InteraktContour, Philadelphia Zorg, Omega groep en Carrefour 
hebben de handen ineen geslagen en hebben samen de Bouwerskamp 14 in Emmeloord opgezet. 
Het is een plek waar diverse activiteiten als algemene voorziening plaatsvinden en waar iedereen met 
of zonder hulpvraag terecht kan. Een plek waar mensen gemakkelijk geholpen kunnen worden omdat 
de organisaties hun kwaliteiten en expertises bundelen. Een belangrijk doel is om participatie van 
kwetsbare mensen te bevorderen en hen volwaardig deel uit te laten maken van de maatschappij. 
Gastvrijheid, gelijkwaardigheid en gezamenlijkheid zijn belangrijke kernwaarden bij de Bouwerskamp. 



Doelstelling: 

Het bieden van passende ondersteuning aan inwoners met complexe problematiek.  

 
Argumenten: 

1.b.1 Deze activiteiten geven invulling aan de Wmo 2015  
Op grond van de Wmo 2015 hebben wij als taak om algemene voorzieningen te bieden 
voor mensen die maatschappelijke ondersteuning nodig hebben.  
 

1.b.2  De activiteiten sluiten aan bij het Regionaal kader en het Deelplan Wmo en 
Volksgezondheid 2.0 
Het Regionaal kader zorglandschap Wmo Flevoland 2020-2026 (Regionaal kader) richt 
zich op de ondersteuning van inwoners met een psychische kwetsbaarheid, verslaving of 
licht verstandelijke beperking. In het Regionaal kader is opgenomen dat wij draagkracht 
en draagvlak in wijken versterken, zodat inwoners zich er welkom voelen. Dit gaan wij 
onder andere bereiken door een lokaal basisaanbod van voorzieningen te organiseren, 
waaronder een inloopvoorziening. De Bouwerskamp is een algemene voorziening waar 
mensen met meerdere problematieken op het gebied van dakloosheid, geestelijke 
gezondheid en verslaving terecht kunnen voor inloop, activiteiten en ondersteuning. Er 
wordt gewerkt aan het versterken van de eigen kracht en het sociale netwerk. Met deze 
algemene voorziening geven wij invulling aan de opgave in het Regionaal kader. In het 
Deelplan Wmo en Volksgezondheid 2.0 hebben wij het beleid uit het Regionaal kader 
overgenomen.   

 
1.b.3   Deze activiteiten staan in verbinding met de maatschappelijke opvang  

Vanaf 2010 zijn er 5 plekken maatschappelijke opvang voor daklozen in 
Noordoostpolder. Deze opvang voert Kwintes uit en financiert centrumgemeente Almere. 
De mensen in de opvang maken overdag gebruik van de inloopvoorziening bij de 
Bouwerskamp. Dit draagt bij aan het herstel en aan terugval ook na de opvang. Verder 
heeft de inloopvoorziening een preventieve werking om te voorkomen dat mensen in 
zwaardere zorg of maatschappelijke opvang terecht komen. Centrumgemeente Almere 
subsidieert het Servicepunt ook voor € 39.181. 

 
1.b.4 Deze voorziening helpt bij het herstel van inwoners met een psychische kwetsbaarheid 

Na verblijf in een Beschermd wonen voorziening zijn inwoners met een psychische 
kwetsbaarheid vaak nog (langdurig) aangewezen op begeleiding. De inloopvoorziening 
draagt bij aan verder herstel. Ook kan de inloopvoorziening gecombineerd met ander 
lokaal basisaanbod bijdragen aan het voorkomen van instroom in Beschermd wonen.   

Kanttekeningen: 

 
1.b.1 Deze subsidie gaat over de doordeweekse openstelling 

Deze subsidie dekt de kosten voor de inloopvoorziening op doordeweekse dagen. De 
inloopvoorziening is op dit moment structureel op vijf doordeweekse dagen geopend. Twee 
dagen van 9.00-19.00 uur en drie dagen van 9.00-16.30 uur. Via een apart raadsvoorstel 
vindt besluitvorming over de weekendopenstelling in 2022 plaats.  

 
Bijlagen:  
Liber:  202109299243 



1c Stichting Vrouwencentrum Noordoostpolder 

Te bereiken resultaten Bedrag Activiteiten 

 Vrouwen raken uit een isolement en 
worden actiever en (psychisch) 
gezonder; 

 De beheersing van de Nederlandse taal 

neemt toe; 

 Individuele vrouwen stijgen op de 
participatieladder: de zelfredzaamheid,  
neemt toe en het deelnemen aan de 
maatschappij wordt bevorderd; 

 Het persoonlijk welzijn van de 

vrouwen groeit; 

 Door elkaar te ontmoeten ontstaat meer 
begrip voor elkaar en elkaars cultuur 
(emancipatie); 

 Vrouwen werken samen, respecteren 
elkaar en hebben zorg voor elkaar 

 
€ 61.500 

Ontmoetingsfunctie voor allochtone 
en autochtone vrouwen om de 
zelfredzaamheid, integratie en het 
actief meedoen aan de samenleving 
te bevorderen. 
 

 

 

Totale subsidie aanvraag 2022 € 61.500  

Subsidieverlening 2022 € 33.023  

Geweigerd subsidie deel 2022 € 28.477  
 

Subsidieverlening 2022: 

 De subsidieverlening bedraagt € 33.023 

 De subsidie weigering bedraagt € 28.477 
 

Inleiding: 

De activiteiten van het Vrouwencentrum (VC) zijn gericht op migrantenvrouwen en moeten het 
emancipatie-, integratie- en participatieproces van deze vrouwen ondersteunen. Het voertuig daarvoor 
is het spreken en oefenen van Nederlandse taal en actieve participatie. De activiteiten zijn daarom 
toegespitst op ontmoeting en participeren in de samenleving in brede zin. 
Door vrouwen uit het isolement te halen en in een veilige setting te bouwen aan zelfvertrouwen, gaan 
zij vrijwilligerswerk doen en stroomt een aantal uit naar betaald werk. De activiteiten worden voor en 
door de vrouwen zelf georganiseerd en aangestuurd door een betaalde coördinator. 

 
Doelstelling: 

Ondersteuning van het emancipatie-, integratie- en participatieproces van (allochtone) vrouwen. 

 
Argumenten: 

1.c.1 Deze subsidieverlening is conform wens van de Raad. 

Met subsidiëring van het Vrouwencentrum handelt het college in de geest van de motie van 
de raad van 12 november 2009 die ertoe strekte subsidie te verlenen aan het 
Vrouwencentrum. 

 

1.c.2 Het Vrouwencentrum draagt bij aan emancipatie, integratie en participatie.  
Door het scala aan activiteiten die het Vrouwencentrum aanbiedt bevorderen zij (voor circa 
de helft van oorsprong buitenlandse vrouwen) meer in hun kracht komen en in 
eigenwaarde groeien. Dat draagt bij tot het beter kunnen deelnemen aan de 
maatschappij, ook door een betere beheersing van de Nederlandse taal. Hierdoor integreren 
de vrouwen beter in Nederland. 

 

   1.c.3    We verlenen minder subsidie dan is aangevraagd 

Het Vrouwencentrum heeft een subsidieaanvraag gedaan van € 61.500. Dit is inclusief de 
benodigde urenuitbreiding van de coördinator van 16 naar 24 uur per week. De 
subsidieverlening bedraagt € 33.023. Dit is het subsideplafond inclusief indexering. Het teveel 
aangevraagde mag niet worden verleend.   



Kanttekeningen: 

2.c.1 De huidige subsidie is niet voldoende om de activiteiten mee voort te zetten.  
In 2020 is de functie van het Vrouwencentrum afgezet tegen alle welzijnsactiviteiten. 
Naar verhouding is het Vrouwencentrum een goedkope voorziening met veel 
maatschappelijke effecten. In 2021 werden eenmalig aanvullende opdrachten verstrekt 
om het VC financieel houdbaar te houden. We voeren nog gesprekken hoe de inzet 
van het VC in 2022 eruit zal zien en wat daar aanvullend voor nodig zou moeten zijn.  

Bijlagen: 

Liber :  202109309308



1d  Stichting Tactus Verslavingszorg 

Te bereiken resultaten Bedrag Activiteiten 

Universele preventie 

 De professionals in Noordoostpolder 
kennen de preventiewerkers van 
Tactus en weten wanneer deze in te 
schakelen zijn bij casuïstiek. De 
professionals hebben kennis van 
vroegsignalering ten aanzien van 
gebruik en kunnen dit adequaat 
bespreekbaar maken met jongeren en 
hun omgeving 

 Leerlingen hebben kennis van de 
verslavende aspecten van alcohol, 
softdrugs, games en social media. 

 Netwerksamenwerking tussen 
professionals en het organiseren van 
een gezamenlijke activiteit gericht op 
het vergroten van ouderbetrokkenheid 
en het versterken van 
opvoedvaardigheden rond gebruik.  

 

 
€ 1.000 

 
€ 3.500 

   € 6.500 
   € 2.500 

 
 
 
 
 
 
 

 

 Beleidsontwikkeling/ 
advisering 

 Monitorgesprekken VO 

 Activiteiten VO 

 Samenwerking  
netwerkpartners/ 

             Buitengewoon nuchter  
 
 
 
 
 
 

 
 

Selectieve preventie 

 Meer bewustwording bij jongeren 
over hun middelengebruik en hoe zij 
hierin verandering aan kunnen 
brengen.  
 

 
€ 4.000 

 
 
 
 
 
 
 

 

 Activiteiten V(S)O dmv 

lessen vroegsignalering 

van risicojongeren 

 

 

Geïndiceerde preventie 

 Bewustwording en kennis 
vergroten met betrekking tot 
gebruik. Problematisch gebruik bij 
kwetsbare jongeren wordt 
gesignaleerd en de jongeren 
krijgen laagdrempelige 
ondersteuning aangeboden 

 Het bereiken van ouders om kennis 
over te brengen over 
middelengebruik. Ouders hebben 
kennis en vaardigheden opgedaan 
om hun kinderen te begeleiden in 
gezond gedrag.  

 
€ 7.500 

 
 
 

 
€ 4.280 

 
€ 15.000 

 
 
 
 
 

 

 Outreachende aanpak; 
samenwerking opbouwen en 
continueren met de 
netwerkpartners in 
Noordoostpolder 

 Oudercursus Help mijn kind 
kan niet zonder! 

 Preventieve gesprekken, 
consultatie en Moti-4 trajecten 

 
 

Subsidieverlening 2022 
 

€ 44.280  

 

Subsidieverlening 2022: 

 De subsidieverlening bedraagt € 44.280.  

Inleiding: 

Tactus Verslavingszorg is in onze gemeente actief op het gebied van verslavingszorg en - preventie. 
Zij sluiten met hun activiteiten aan bij de behoeften in Noordoostpolder. Ook werken zij goed samen 
met de maatschappelijke organisaties en in onze ondersteuningsstructuur. 

 



Doelstelling: 

Het voorkomen en verminderen van middelengebruik en/of verslaving bij jongeren in 
Noordoostpolder. 

Argumenten: 

1.d.1 De activiteiten dragen bij aan het regionaal beleid 

De gemeenten in Flevoland hebben het Regionaal kader zorglandschap Wmo Flevoland 
2020-2026 vastgesteld. In het bijbehorende uitvoeringsprogramma is opgenomen dat het 
lokaal basisaanbod op orde moet zijn voor de doelgroep met psychische- en 
verslavingsproblematiek. Preventieve activiteiten op het gebied van verslaving horen bij het 
lokaal basisaanbod.  

 

1.d.2 De activiteiten dragen bij aan ons lokale Deelplan Wmo en Volksgezondheid 2.0 

Hierin namen wij op dat wij het preventieve aanbod dat gericht is op het voorkomen of het 
verminderen van verslaving willen behouden. De focus ligt hierbij op de doelgroep jongeren, 
met specifieke aandacht voor risicogroepen.  

 

1.d.3 Tactus biedt een keten van preventieve activiteiten  

De activiteiten die Tactus in 2022 inzet richten zich op 3 niveau’s van preventie: 
 Universele preventie: gericht op alle jongeren zonder dat er sprake is van 

risicosituaties; 

 Selectieve preventie: gericht op jongeren die een verhoogd risico hebben op 
verslavingsproblematiek; 

 Geïndiceerde preventie: gericht op jongeren die al wel enige problemen hebben met 

gebruik. 

Net als voorgaande jaren zijn de activiteiten in 2022 zowel gericht op de doelgroep 

jeugd en jongvolwassen, hun ouders en intermediairs die te maken hebben met 

jongeren.  

 

1.d.4 Er wordt samengewerkt in het netwerk 
Tactus werkt lokaal samen met verschillende partners om een integrale aanpak te bieden 
voor de inwoners. Door samen op te trekken met onder andere GGD, Carrefour, politie, 
Zorggroep Oude en Nieuwe land, middelbare scholen en ROC Friese Poort versterkt Tactus 
de werking van de preventieve aanpak en wordt de expertise op verslavingsgebied 
laagdrempelig ingezet.  

 
Kanttekeningen: 

2.d.1 De subsidie is hoger en bestaat deels uit incidentele middelen 

De subsidie van centrumgemeente Almere die onderdeel was van het lokale aanbod van 

Tactus is vanaf 2021 gestopt. De preventieve activiteiten horen onder de lokale 

begroting. In 2021 heeft Tactus voor de overgang incidenteel extra geld ontvangen vanuit 

Noordoostpolder. Er is een plan gemaakt wat minimaal nodig is om een volwaardig 

aanbod van preventieve activiteiten te bieden. Dit betekent dat de subsidie vanuit 

Noordoostpolder structureel verhoogd moet worden. Voor 2022 is dit ingevuld met  

€ 11.000 aan incidentele middelen. Vanaf 2023 moet dit structureel in de begroting 

opgenomen worden.  

Bijlagen: 

Liber: 202107196387 



 

 

1e Vereniging Humanitas, district Noordwest 

Te bereiken resultaten Bedrag Activiteiten 

Humanitas (voor beide activiteiten) 

 Inzicht in de effecten van de aanpak van 
Home start en Thuisadministratie creëren 
specifiek voor de gemeente Noordoostpolder. 
Daarnaast inzichtelijk maken welke inwoners 
een beroep doen op Humanitas die anders 
tussen wal en schip raken. 

 Samenwerking met maatschappelijke 
partners in het zorglandschap verder 
versterken en aantoonbaar maken in 
hoeverre de samenwerking versterkt is. 

 Scholing van vrijwilligers is onderdeel van 
deze subsidie 

 
Thuisadministratie  

 Kortdurende praktische ondersteuning bij het 
op orde krijgen en leren houden van de 
financiële administratie moet leiden tot 
financiële zelfredzaamheid bij de inwoner. 

 Deelnemers van trainingen en voorlichtingen 
geven aan bewuster te zijn van hun financiën, 
beter in staat hiermee om te kunnen gaan en 
weten waar ze terecht kunnen voor vragen. 

 Bij Thuisadministratie wordt specifiek inzicht 
gegeven in de verdeling van het totaal aantal 
deelnemers verdeeld over vier categorieën: 
preventief ondersteunen/vroegsignaleren, 
mensen met lichte schulden en/of 
betalingsachterstanden, mensen met forse 
schulden en/of betalingsachterstanden en 
mensen met problematische schulden 
begeleiden naar schuldhulpverlening.  

 Ten minste 100 adviesgesprekken op basis 
van de Voorzieningenwijzer gevoerd. Door het 
gebruik van de Voorzieningenwijzer wordt 
efficiënter gewerkt. 

 
Home Start 

 Na inzet van Home Start kan het gezin (bij 
gelijkblijvende omstandigheden) zelfstandig 
(of met ondersteuning uit sociaal netwerk) 
verder met de opvoeding van hun kind(eren). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€ 122.200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

€ 76.950 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thuisadministratie; 
Formuliereninloop; 
Servicepunt 
toeslagen en 
belastingen;  
De Voorzieningen-
wijzer. Bij deze 
activiteiten wordt 
ingezet op stress 
sensitieve 
dienstverlening. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opvoed- 
Ondersteuning 
 
 

Totale subsidie aanvraag 2022 € 199.150  

Subsidieverlening 2022 €186.041  

Geweigerd subsidie deel  2022 € 13.109 Geweigerd subs. deel 
Homestart € 9.365 en  
Thuisadministratie € 3.744 

Subsidieverlening 2022: 

 De subsidieverlening bedraagt € 186.041 

 De subsidie weigering bedraagt € 13.109 

Inleiding: 

Via Home Start bieden vrijwilligers contact, praktische hulp en een luisterend oor aan gezinnen 
met tenminste één kind tussen de 0 en 14 jaar, die door omstandigheden behoefte hebben aan 



 

 

ondersteuning. Home Start wil ouders stimuleren om de kracht te (her)vinden en weer greep te 
krijgen op het eigen leven. Home-start werkt met vrijwilligers die door professionals van Humanitas 
wordt opgeleid en ondersteund. 

 
Thuisadministratie biedt met vrijwilligers ondersteuning aan inwoners met (dreigende) financiële 
problemen. Onder ander door de formuliereninloop en inzet van de Voorzieningenwijzer. De 
vrijwilligers brengen en houden, samen met de inwoner, de administratie op orde en zijn 
ondersteunend bij het aanvragen van financiële regelingen. Vrijwilligers van Thuisadministratie zijn 
ook betrokken bij het samenstellen van het dossier van cliënten voor toelating schuldhulpverlening 
tot en zorgen voor begeleiding van inwoners die uitstromen uit budgetbeheer.  

Doelstelling: 

Bieden van opvoedondersteuning en preventieve schulddienstverlening aan inwoners die dat 
nodig hebben. 
 
Argumenten: 

1.e.1  De activiteiten dragen bij aan de doelstellingen uit het jeugdbeleid en     
schulddienstverlening. 

 Home Start en Thuisadministratie worden uitgevoerd door vrijwilligers. De activiteiten 
zijn laagdrempelig en voorzien in een behoefte. De activiteiten worden gecoördineerd 
en begeleid door betaalde medewerkers. 

 
1.e.2 Thuisadministratie en Home Start zijn preventief van aard. 
 De ondersteuning via Thuisadministratie voorkomt enerzijds dat inwoners (weer) in 

problematische schulden raken en anderzijds dat – indien nodig – professionele 
schuldhulpverlening snel opgang kan komen. 

 Met Home Start wordt beoogd de inzet van jeugdzorg en andere hulpverlening in een later 
stadium te voorkomen. 

 
1.e.3 We verlenen minder subsidie dan gevraagd. 

Humanitas heeft een subsidieaanvraag gedaan van € 199.150.  
De subsidieverlening bedraagt € 186.041. Het teveel aangevraagde bedrag van € 13.109  

wordt niet verleend omdat u het subsidieplafond niet mag overschrijden. Humanitas is 

hiervan op de hoogte en de activiteiten Home Start en Thuisadministratie kunnen worden 

uitgevoerd van het verleende subsidiebedrag.  

 
Kanttekeningen: 

Er zijn geen kanttekeningen. 

Bijlage: 

Liber: 202107156257 
 

  



 

 

1f Bureau Gelijke Behandeling Flevoland (BGBF) 

Te bereiken resultaten Bedrag Activiteiten 

 Inzicht in de mate waarin discriminatie 
voorkomt en welk soort klachten van welke 
aard hiering zijn behandeld 

 Opleveren van de wettelijke verplichte 
rapportage 

 Uitvoering van 6 online trainingen voor 
maatschappelijke partners 

 Samenwerking met het onderwijs, 
bedrijfsleven om bewustwording en 
signalering te verbeteren 

€ 36.639 PR via o.a. social media; 

reizende tentoonstelling 

Extreemly Normal; 

meldingsbereidheidscampagne, 

periodiek overleg met 

maatschappelijke partners; 

signaleringsgespreken met 

risicogroepen; afhandelen en 

begeleiding van meldingen 

Totale subsidie aanvraag 2022 € 36.639   
Subsidieverlening 2022 € 36.639  

 

Subsidieverlening 2022: 

 De subsidieverlening bedraagt € 36.639 

Inleiding 

BGBF is de antidiscriminatie voorziening in Flevoland. Het is een onafhankelijke instelling die zich 
richt op het voorkomen & bestrijden van discriminatie: zowel naar ras/etnische afkomst, sekse, 
(religieuze) overtuiging, als naar seksuele voorkeur. Ook discriminatie naar leeftijd, handicap en 
nationaliteit horen tot het werkterrein. Het bureau wordt gesubsidieerd door de gemeenten vanuit een 
rijksbijdrage. Tot nu toe was deze bijdrage € 0,372 per inwoner. Vanaf 2022 heeft het rijk deze 
bijdrage verhoogd naar € 0,77 per inwoner. De subsidie gaat van € 18.063 (2021) naar € 36.639 in 
2022.   
Door deze verhoging worden de activiteiten van BGBG uitgebreid. En de verhoging heeft gevolgen 
voor de besluitvorming. Subsidies tot € 20.000 zijn gemandateerd aan de clustermanagers. Het 
college besluit over subsidies van meer dan € 20.000. 
 

Doelstelling: 

Inwoners in onze gemeente worden gelijk behandeld en niet gediscrimineerd.  
 

Argumenten: 

1.f.1 Inwoners met een klacht over discriminatie worden geholpen 
Het bureau zorgt voor onafhankelijke bijstand aan een klager en registreert de klachten 
conform het landelijk protocol klachtbehandeling. Inwoners over de afhandeling van hun klacht 
zijn tevreden. Zij voelen zich gehoord, gezien en geholpen. 

 
1.f.2 Het aantal klachten stijgt 

Dat komt niet alleen door de toeslagen affaire, maar ook door de toegenomen aandacht voor 
rasicme, de polarisatie door Corona, vluchtelingen en nog veel meer zaken. Deze toename is 
landelijk te zien, maar ook in Flevoland.  
 

1.f.3.     Door de extra activiteiten vergroten we de bewustwording  
BGBF gaat de huidige samenwerking in Noordoostpolder intensiveren met inwoners, 
maatschapelijke partners en het bedrijfsleven. Dat doet ze door het organiseren van 
activiteiten en in te zetten op social media.  

 
1.f.4 We voldoen aan onze wettelijke verplichting 

De Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen is vastgesteld in 2009. Doel is dat 
eenieder toegang heeft tot een laagdrempelige gemeentelijke voorziening die klachten over 
discriminatie behandeld. Het bureau levert de jaarlijks de rapportageverplichting aan de 
minister van Binnenlandse Zaken.  



 

 

Kanttekeningen: 

Er zijn geen kanttekeningen 

Bijlagen: 

Liber: 202109208878  



 
   

 

  

 
Budgetbeheerder (indien van toepassing) 
(tot € 200.000,00) 

Budgethouder (directeur) 
 

Nr.: Paraaf: Nr.: Paraaf: 

1201    

    

 
 

Uw bericht van Uw kenmerk Zaaknummer Datum 
27 september 2021 - 202109309308 14 december 2021 

 
Onderwerp Bijlagen Inlichtingen  
Subsidieverlening 
Vrouwncentrum 2022 

3 mw. M. Ruitenberg, 06 48 13 46 56  

 
Geacht bestuur,  
 
U heeft op 30 september 2021 subsidie aangevraagd voor het Vrouwencentrum. In deze brief 
informeren wij u over ons besluit.  
 
Wij verlenen u een subsidie van € 33.023 
U krijgt een subsidie van € 33.023 voor 2022. 
 
U krijgt de subsidie volgens artikel 4:29 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en onder 
voorwaarden en verplichtingen van de “Algemene subsidieverordening Noordoostpolder”. Tevens is 
de “Subsidieregeling financiën en reservevorming bij subsidieverstrekking” van toepassing. 
U vindt deze regelingen op de website www.noordoostpolder.nl onder de zoekterm Subsidie. 
 
De door u voorgenomen activiteiten dragen bij aan het emancipatie-, integratie- en participatieproces 
van vrouwen. Door vrouwen uit het isolement te halen en in een veilige setting te bouwen aan 
zelfvertrouwen, gaan zij vrijwilligerswerk doen en stroomt een aantal uit naar betaald werk.  
 
Het maatschappelijk effect dat we daarmee beogen is dat vrouwen goed integreren in onze 
samenleving en dat ze mee kunnen doen.  
 
Wij geven u minder subsidie dan u heeft aangevraagd 
U heeft een subsidieaanvraag gedaan van totaal € 61.500 maar u ontvangt minder subsidie. De reden 
daarvan is dat de gemeenteraad het subsidieplafond voor uw organisatie heeft vastgesteld op            
€ 33.023. Het college moet zich houden aan de kaders die de gemeenteraad heeft vastgesteld en kan 
dus niet meer subsidie verlenen dan door de raad is vastgesteld. Daarom ontvangt u het maximaal 
beschikbare subsidiebudget plus de vastgesteld eindexatie. Dit is wettelijk bepaald in artikel 4 : 25 lid 
2 Awb en voor de Noordoostpolder vastgelegd in art. 3 van de Algemene Subsidieverordening 
Noordoostpolder.  
 
 

 Stichting Vrouwencentrum Noordoostpolder 
t.a.v. het bestuur  
Nijverheidsstraat 10 
8301 AD  EMMELOORD 

SUBSIDIEVERLENING 

Rekeningnummer(s) Subsidie 
bedrag 

Vrije ruimte Kredietbeheerders 

P../T../V.. Activiteit Econ.cat. Cluster Sub.act.   Nr. Paraaf: 

P571-01 A25-204 U438002 C013  € 33.023  1305  

         

     Dienstjaar: 2021 

http://www.noordoostpolder.nl/


 
 
 

Sturen op resultaten 
Samengevat hebben wij afspraken gemaakt over onderstaande te bereiken resultaten.  
 

Resultaten Inzet Subsidiebedrag 

 Vrouwen raken uit een 
isolement en worden actiever 
en (psychisch) gezonder; 

 De beheersing van de 

Nederlandse taal neemt toe; 

 Individuele vrouwen stijgen op 
de participatieladder: de 
zelfredzaamheid,  neemt toe 
en het deelnemen aan de 
maatschappij wordt bevorderd; 

 Het persoonlijk welzijn van 

de vrouwen groeit; 

 Door elkaar te ontmoeten 
ontstaat meer begrip voor elkaar 
en elkaars cultuur (emancipatie); 

 Vrouwen werken samen, 
respecteren elkaar en hebben 
zorg voor elkaar 

Ontmoetingsfunctie voor allochtone 
en autochtone vrouwen om de 
zelfredzaamheid, integratie en het 
actief meedoen aan de samenleving 
te bevorderen. 

 

€ 33.023 

Totaalbedrag subsidie 2022  € 33.023 

 

 
Veranderingen subsidieverleningen 2023 en verder 
Wij willen onze inwoners – nu, maar ook in de toekomst – centraal stellen en passende ondersteuning 
bieden. Om dit te kunnen blijven doen, moeten we anticiperen op de toekomst. Daarom treffen we 
maatregelen om de groei in het sociaal domein af te remmen. Denk hierbij aan het groeiende aantal 
inwoners dat een beroep doet op ondersteuning, stijgende kosten, langere duur en hogere 
zorgzwaarte. Daarnaast blijven we inzetten op preventie. We versterken de gemeentelijke regie en 
gaan naar minder zorgaanbieders. Zo werken we toe naar een overzichtelijk zorglandschap, meer 
verantwoordelijkheid bij de inwoner, werken we resultaatgericht en bouwen we aan een financieel 
houdbaar stelsel. Dit betekent dat bestaande subsidies in de toekomst mogelijk anders worden 
ingezet. Dit kan gaan om zowel het doel van de subsidie, de voorwaarden, de keuze van de 
(uitvoerende) partner, als de hoogte van het beschikbaar te stellen budget. 
 
 
Uw subsidie betalen we in vier gelijke delen bij voorschot uit 
Wij maken dit bedrag over, in vier gelijke termijnen in januari, april, juli en oktober 2022, naar 
rekeningnummer NL56RABO0136444679 op naam van Stichting Vrouwencentrum Noordoostpolder. 
Daarbij vermelden we: subsidie Vrouwencentrum 2022. U krijgt het voorschot op grond van artikel 
4:95 Awb. 
 
Uw aanvraag tot vaststelling van deze subsidie ontvangen wij graag vóór 15 april 2023 
Hierbij verwachten wij het volgende: 
Uw aanvraag bevat:  

a. een inhoudelijk verslag waaruit blijkt in hoeverre de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht en 
aan de verplichtingen is voldaan en waaruit blijkt in hoeverre de gesubsidieerde activiteiten 
hebben bijgedragen aan de beoogde resultaten en de daaraan gerelateerde maatschappelijke 
effecten. Het inhoudelijk verslag voldoet, waar het gaat om persoonsgegevens, aan de eisen 
van de AVG; 

b. een overzicht van de gesubsidieerde activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en 
inkomsten (financieel verslag of jaarrekening); 

 
 



 
 
 

De overige verplichtingen die verbonden zijn aan deze subsidie staan vermeld in de bijlage 
Deze verplichtingen gaan onder andere over: 
1. Verplichtingen verbonden aan subsidiebeschikking 
2. Overige informatie 
3. Informatie AVG 
 
Lees deze bijlagen alstublieft zorgvuldig door.  
 
Veranderingen subsidieverleningen 2023 en verder 
Wij willen onze inwoners – nu, maar ook in de toekomst – centraal stellen en passende ondersteuning 
bieden. Om dit te kunnen blijven doen, moeten we anticiperen op de toekomst. Daarom treffen we 
maatregelen om de groei in het sociaal domein af te remmen. Denk hier bij aan het groeiende aantal 
inwoners dat een beroep doet op ondersteuning, stijgende kosten, langere duur en hogere 
zorgzwaarte. Daarnaast blijven we inzetten op preventie. We versterken de gemeentelijke regie en 
gaan naar minder zorgaanbieders. Zo werken we toe naar een overzichtelijk zorglandschap, meer 
verantwoordelijkheid bij de inwoner, werken we resultaatgericht en bouwen we aan een financieel 
houdbaar stelsel. Dit betekent dat bestaande subsidies in de toekomst mogelijk anders worden 
ingezet. Dit kan gaan om zowel het doel van de subsidie, de voorwaarden, de keuze van de 
(uitvoerende) partner, als de hoogte van het beschikbaar te stellen budget. 

 

Heeft u nog vragen? 

Neem dan contact op met mw. M. Ruitenberg via telefoonnummer 06 48 13 46 56, of stuur een e-mail 
naar m.ruitenberg@noordoostpolder.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van burgemeester en wethouders, 
de secretaris,                     de burgemeester, 
 
 
 
  



 
 
 

Bezwaar maken 
Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift sturen. Zorg ervoor dat u het 
bezwaarschrift indient binnen zes weken na de datum van deze brief. Daarmee voorkomt u dat wij uw 
bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen. 
 
Zet in uw bezwaarschrift ten minste: 

 uw naam, woonadres, telefoonnummer en e-mailadres; 

 de datum van uw bezwaarschrift; 

 een omschrijving of het nummer van het besluit waar u bezwaar tegen maakt; 

 waarom u het niet eens bent met ons besluit; 

 uw handtekening. 
 
U stuurt het bezwaarschrift aan de gemeente Noordoostpolder. 
Het adres is: Postbus 155, 8300 AD Emmeloord. 
 
Wilt u meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften? 
Bel dan met de gemeente Noordoostpolder via telefoonnummer 0527 63 39 11. 
 
Heeft u spoed bij de beoordeling van uw bezwaren? 
Het besluit geldt ook tijdens de bezwaarprocedure. U kunt direct nadat u een bezwaarschrift heeft 
ingediend, een voorlopige voorziening vragen. Daarvoor is nodig dat u spoedeisend belang heeft. Dat 
is het geval wanneer de uitvoering van het besluit gevolgen heeft die niet ongedaan gemaakt kunnen 
worden. Een voorlopige voorziening vraagt u bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank. Het adres 
is: 
Rechtbank Midden Nederland, Sector Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. 
 
Zijn er kosten aan verbonden? 
Aan het indienen van een bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden. 
Aan het vragen van een voorlopige voorziening zijn wel kosten verbonden. 
Op www.rechtspraak.nl vindt u meer informatie over de hoogte van het bedrag. 

http://www.rechtspraak.nl/


 

  

Bijlage 1 Verplichtingen verbonden aan deze subsidiebeschikking  
 
Overige Subsidieverplichtingen (4:37 en 4:38 AWB) 

a. Werkgebied: de op basis van deze beschikking uit te voeren activiteiten hebben in 
overwegende mate betrekking op de inwoners van de gemeente Noordoostpolder. 

b. Afwijking uitvoering van te leveren producten en/of activiteiten  
Afwijkingen in de uitvoering van de activiteit(en) of het niet doorgaan daarvan wordt direct 
gemeld aan de behandelaar van de gemeente onder vermelding van de oorzaak of andere 
redenen. 

c. Als in afwijking van het jaarplan en de jaarbegroting de te leveren prestaties sterk 
achterblijven of niet in voldoende mate aan de eisen voldoen, of buiten de subsidieperiode of 
te laat worden uitgevoerd, kan de gemeente de subsidieverlening op grond van artikel 4.48 
ten nadele van uw instelling wijzigen of intrekken en het onverschuldigd betaald bedrag 
terugvorderen. 

d. AVG: 
1. Verwerking van persoonsgegevens bij de uitvoering van activiteiten op basis van deze 

subsidieverlening gebeurt met inachtneming van de bij of krachtens de AVG,  de 
Uitvoeringswet AVG gestelde voorschriften. 

2. Uw organisatie is AVG proof. In de subsidieverantwoording geeft u aan hoe u voldoet aan 
de AVG. 

In bijlage 3 staat informatie over de AVG. 
 
Vermogensvorming 

a. Het toevoegen van subsidiemiddelen aan een egalisatiereserve uit een batig exploitatiesaldo 
is slechts mogelijk als de activiteiten waarvoor subsidiemiddelen in enig jaar of tijdvak zijn 
verstrekt, zijn uitgevoerd. 

b. Als een egalisatiereserve aangehouden wordt, is de financiële administratie zodanig ingericht 
dat inzicht in de omvang en toevoeging van subsidiemiddelen verstrekt door de gemeente 
Noordoostpolder aan die reserve inzichtelijk is. 

c. De opgebouwde egalisatiereserve bedraagt maximaal 10% van het gemiddeld jaarlijks 
subsidiebedrag 

 
Subsidiabele kosten en uurtarieven 

a. Voor subsidie komen de redelijk gemaakte kosten in aanmerking die direct verbonden zijn met 
de uitvoering van een activiteit. 

b. Bij de berekening van de uurtarieven wordt uitgegaan van een integrale kostprijs, daarbij 
rekening houdend met de cao-lonen geldend voor de branche van de subsidieaanvrager. 

 
  



 
 
 

Bijlage 2: Overige informatie 
 

Noordoostpolder bevordert inclusie 
Het VN-verdrag handicap trad op 14 juli 2016 in Nederland in werking. Doel van dit verdrag is het 
bevorderen, beschermen en waarborgen van de mensenrechten van mensen met een beperking. 
Centrale begrippen in het verdrag zijn inclusie, persoonlijke autonomie en volledige participatie. 
Uw activiteiten dragen bij aan inclusie en zijn daarom toegankelijk voor inwoners met of zonder 
beperking.  
Toegankelijkheid gaat niet alleen over de fysieke leefomgeving, Het gaat ook over de toegankelijkheid 
tot vervoer, informatie en communicatie. 
Toegankelijkheid c.q. inclusie is onderwerp van gesprek in de voortgangsgesprekken met uw 
accountmanager. 
 
STEUNWIJZER 
Steunwijzer is een website waarop het volledige aanbod van gecontracteerde hulp- en zorgverleners 
te vinden, vergelijken én beoordelen is.  
Het doel van Steunwijzer is, om burgers een nadrukkelijke stem te geven in de hulp- en zorgverlening 
die wordt ingekocht. Goede informatievoorziening vanuit de gemeente is daarvoor cruciaal. 
Steunwijzer werkt vanuit de transparante samenwerking tussen hulpverleners, burgers en de 
verwijzer. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 

Bijlage 3 Afspraken en informatie AVG 
 
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze 
wet bevat gedetailleerde verplichtingen voor organisaties om persoonsgegevens te beschermen en 
datalekken tegen te gaan. 
 
Algemeen 
De AVG is de opvolger van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Persoonsgegevens zijn 
alle gegevens die direct over iemand gaan, of naar deze persoon te herleiden zijn. Denk bijvoorbeeld 
aan naam, adres, telefoonnummer enzovoorts. Daarnaast zijn er bijzondere persoonsgegevens, zoals 
ras, godsdienst of informatie over de gezondheid. Voor deze gegevens is er een extra hoge drempel 
om ze te mogen bewerken.  
 
Rechten 
De betrokkene (degene op wie de gegevens betrekking hebben) heeft niet alleen rechten met 
betrekking tot welke gegevens geregistreerd worden maar ook hoe deze gebruikt en verwerkt worden. 
Zo heeft een persoon het recht om inzage te krijgen in de geregistreerde gegevens zonder reden te 
hoeven opgeven. Dit gaat verder dan alleen laten weten over welke gegevens u beschikt. Zo moet u 
ook aangeven per gegeven waarom u deze informatie hebt en gebruikt, hoe u aan de informatie bent 
gekomen, met welke andere partijen u deze informatie hebt gedeeld etc. De betrokkene heeft het 
recht om die gegevens te wijzigen, aan te vullen of te laten verwijderen. 
 
Grondslag 
Uw instelling mag niet zomaar persoonsgegevens van mensen verzamelen. Er moet een bepaalde 
‘grondslag’ onder liggen, bijvoorbeeld dat er toestemming aan betrokkene is gevraagd, dit 
contractueel bent overeengekomen of omdat er een ‘gerechtvaardigd belang’ is. In dat laatste geval 
moet de afweging gemaakt worden wat zwaarder weegt: het privacybelang van de betrokkene of het 
belang van de organisatie bij het bewerken van de gegevens. 
 
Registratie gegevens 
Organisaties houden bij over welke gegevens ze beschikken en hoe ze verschillende zaken 
vastleggen. Zaken als waarom worden de gegevens bijgehouden, hoe ben je aan de gegevens 
gekomen, waar zijn de gegevens opgeslagen, wie kunnen er bij de gegevens etc. Met dit in het 
achterhoofd is het zeker nuttig om na te denken of je bepaalde gegevens wel echt moet en wilt 
registreren. 
 
Privacy 
Uw organisatie draagt de verantwoordelijkheid om de privacy van de betrokkene te waarborgen. U 
moet ook kunnen verantwoorden wat u doet om te bewerkstelligen dat de privacy gewaarborgd is en 
aan de wetgeving wordt voldaan. De verwachting aan organisaties gaat verder dan alleen beleid en 
notities opstellen, maar ook over de manier van werken en handelingen van haar medewerkers en 
vrijwilligers. 
 
Gezamenlijke verantwoordelijkheid 
Als het gaat om de verwerking van persoonsgegevens is er een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 
Zowel de gemeente als uw instelling hechten grote waarde aan het beschermen van deze 
persoonsgegevens. Daarom zijn er in deze subsidieverlening afspraken gemaakt om de privacy van 
onze inwoners te waarborgen. 
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Onderwerp Bijlagen Inlichtingen  
Subsidiebeschikking 
inloopvoorziening 
Bouwerskamp 2022 

3 mw. L. Breet, 0527633303 

 
Beste heer Boersma, 
 
U heeft op 27 september 2021 subsidie aangevraagd. In deze brief informeren wij u over ons besluit.  
 
Wij verlenen u een subsidie van € 178.000 
U krijgt een subsidie van € 178.000 voor 2022. Dit is € 309 lager dan uw subsidieaanvraag. Dit deel 
overschreed het subsidieplafond en wijzen wij daarom af.  
 
U krijgt de subsidie volgens artikel 4:29 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en onder 
voorwaarden en verplichtingen van de “Algemene subsidieverordening Noordoostpolder”. Tevens is 
de “Subsidieregeling financiën en reservevorming bij subsidieverstrekking” van toepassing. 
U vindt deze regelingen op de website www.noordoostpolder.nl onder de zoekterm Subsidie. 
 
De door u voorgenomen activiteiten dragen bij aan het bieden van passende ondersteuning voor 
inwoners met complexe problematiek. 
Het maatschappelijk effect dat we daarmee beogen is “Passende ondersteuning voor wie dat nodig 
heeft”. 
 
Sturen op resultaten 
Samengevat hebben wij afspraken gemaakt over de volgende te bereiken resultaten:  
 

Resultaten Subsidiebedrag 

 Een laagdrempelige inloopvoorziening  waar mensen zich thuis € 178.000 

http://www.noordoostpolder.nl/
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voelen en contacten leggen. 

 Het faciliteren van inwoners met een psychische kwetsbaarheid 
om zich te ontwikkelen om een volgende stap te zetten in het 
meedoen in de maatschappij. Hierbij wordt geïnvesteerd op 
herstel en inzet van ervaringsdeskundigheid.  

 Het signaleren van verergering van de problematiek en 
somatische achteruitgang en hiernaar handelen. Het hierbij 
ontlasten van de mantelzorger.  

 Het werken aan een gezonde leefstijl bij de deelnemers door 
het bieden van gezonde voeding, het verstrekken van 
informatie over voeding en bewegen en het samenwerken met 
de Voedselbank om verspilling van voedsel tegen te gaan.  

 Het onder de aandacht brengen van stigma’s.  
 Het faciliteren van ruimte aan vrijwilligersorganisaties op het 

gebied van zelfhulp waarmee zwaardere zorg voorkomen wordt. 

 Er ontstaat begrip en acceptatie tussen verschillende doelgroepen 
waardoor de drempel verlaagd wordt om samen activiteiten te 
ondernemen. Hierdoor is er een breder aanbod van activiteiten 
voor wie er behoefte aan heeft. 

 Het samenwerken tussen organisaties waardoor expertise en 
inzet voor een brede doelgroep wordt benut. 

 Het vergroten van het bereik van mensen zodat er meer mensen 
bereikt worden en naar de Bouwerskamp komen. 

 Het normaliseren en afschalen van hulpverlening. 

 Het versterken van het netwerk van cliënten buiten de 
Bouwerskamp. 

 

Totaalbedrag subsidie 2022 € 178.000 

 

Een overzichtelijk zorglandschap Noordoostpolder 

Om de gewenste beleidsdoelen in het Sociaal Domein te realiseren binnen de financiële kaders 
versterken wij onze regierol. De toegang tot ondersteuning is eenduidig. Er is 1 gemeentelijk loket 
sociaal domein waar inwoners terecht kunnen voor vragen en doorverwijzing naar de juiste 
ondersteuning. We blijven investeren in preventie. Daarom werken we, samen met maatschappelijke 
partners, de zorgpiramide uit. Op basis van de zorgniveaus van de zorgpiramide worden afspraken 
gemaakt met maatschappelijke partners wie wanneer aan zet is en op welke doelgroep de focus ligt 
Zo verbeteren we de samenwerking in het zorglandschap en versterken we preventieve 
mogelijkheden. We nemen zowel afscheid van overlappende activiteiten in het zorglandschap als van 
preventieve activiteiten die minder effectief zijn. Uitgangspunt van de zorgpiramide is, is dat het 
grootste deel van onze inwoners zelfredzaam is. Een klein deel is minder zelfredzaam en heeft 
ondersteuning nodig. Door de juiste afspraken per zorgniveau (strategisch, tactisch en operationeel) 
te maken, organiseren we een sluitende ketensamenwerking. 
 
Veranderingen subsidieverleningen 2023 en verder 
Wij willen onze inwoners – nu, maar ook in de toekomst – centraal stellen en passende ondersteuning 
bieden. Om dit te kunnen blijven doen, moeten we anticiperen op de toekomst. Daarom treffen we 
maatregelen om de groei in het sociaal domein af te remmen. Denk hierbij aan het groeiende aantal 
inwoners dat een beroep doet op ondersteuning, stijgende kosten, langere duur en hogere 
zorgzwaarte. Daarnaast blijven we inzetten op preventie. We versterken de gemeentelijke regie en 
gaan naar minder zorgaanbieders. Zo werken we toe naar een overzichtelijk zorglandschap, meer 
verantwoordelijkheid bij de inwoner, werken we resultaatgericht en bouwen we aan een financieel 
houdbaar stelsel. Dit betekent dat bestaande subsidies in de toekomst mogelijk anders worden 
ingezet. Dit kan gaan om zowel het doel van de subsidie, de voorwaarden, de keuze van de 
(uitvoerende) partner, als de hoogte van het beschikbaar te stellen budget. 
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Uw subsidie betalen we in vier gelijke delen bij voorschot uit 
Wij maken dit bedrag over, in vier gelijke termijnen in januari, april, juli en oktober 2022, naar 
rekeningnummer NL67RABO0337701245 op naam van Stichting Kwintes. Daarbij vermelden we: 
subsidie inloopvoorziening Bouwerskamp, 2022.  
U krijgt het voorschot op grond van artikel 4:95 Awb. 
 
Uw aanvraag tot vaststelling van deze subsidie ontvangen wij graag voor 15 april 2023 
Hierbij verwachten wij het volgende: 
Uw aanvraag bevat:  

a. een inhoudelijk verslag waaruit blijkt in hoeverre de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht en 
aan de verplichtingen is voldaan en waaruit blijkt in hoeverre de gesubsidieerde activiteiten 
hebben bijgedragen aan de beoogde resultaten en de daaraan gerelateerde maatschappelijke 
effecten. Het inhoudelijk verslag voldoet, waar het gaat om persoonsgegevens, aan de eisen 
van de AVG; 

b. een overzicht van de gesubsidieerde activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en 
inkomsten (financieel verslag of jaarrekening); 

c. een balans van het afgelopen subsidietijdvak met een toelichting daarop; en 
d. een beoordelingsverklaring, opgesteld door een onafhankelijk accountant. 

 
De overige verplichtingen die verbonden zijn aan deze subsidie staan vermeld in de bijlage 

Deze verplichtingen gaan onder andere over: 

- het melden van afwijkingen; 

- vermogensvorming; 

- de wijze van berekenen subsidiabele kosten en uurtarieven; 

- Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). 
 
Lees deze bijlage alstublieft ook zorgvuldig door. 
 
Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met mw. L. Breet via telefoonnummer 06-13 32 68 85, of stuur een e-mail naar 
l.breet@noordoostpolder.nl. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van burgemeester en wethouders, 
de secretaris,                     de burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlagen: 
1. Verplichtingen verbonden aan deze subsidiebeschikking 
2. Overige informatie 
3. Afspraken en informatie AVG 
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Bezwaar maken 
Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift sturen. Zorg ervoor dat u het 
bezwaarschrift indient binnen zes weken na de datum van deze brief. Daarmee voorkomt u dat wij uw 
bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen. 
 
Zet in uw bezwaarschrift ten minste: 

 uw naam, woonadres, telefoonnummer en e-mailadres; 

 de datum van uw bezwaarschrift; 

 een omschrijving of het nummer van het besluit waar u bezwaar tegen maakt; 

 waarom u het niet eens bent met ons besluit; 

 uw handtekening. 
 
U stuurt het bezwaarschrift aan de gemeente Noordoostpolder. 
Het adres is: Postbus 155, 8300 AD Emmeloord. 
 
Wilt u meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften? 
Bel dan met de gemeente Noordoostpolder via telefoonnummer 0527 63 39 11. 
 
Heeft u spoed bij de beoordeling van uw bezwaren? 
Het besluit geldt ook tijdens de bezwaarprocedure. U kunt direct nadat u een bezwaarschrift heeft 
ingediend, een voorlopige voorziening vragen. Daarvoor is nodig dat u spoedeisend belang heeft. Dat 
is het geval wanneer de uitvoering van het besluit gevolgen heeft die niet ongedaan gemaakt kunnen 
worden. Een voorlopige voorziening vraagt u bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank. Het adres 
is: 
Rechtbank Midden Nederland, Sector Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. 
 
Zijn er kosten aan verbonden? 
Aan het indienen van een bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden. 
Aan het vragen van een voorlopige voorziening zijn wel kosten verbonden. 
Op www.rechtspraak.nl vindt u meer informatie over de hoogte van het bedrag. 

http://www.rechtspraak.nl/


 

 

Bijlage 1 Verplichtingen verbonden aan deze subsidiebeschikking  
(zaaknummer 202109299243) 
 
Overige Subsidieverplichtingen (4:37 en 4:38 AWB) 

a. Werkgebied: de op basis van deze beschikking uit te voeren activiteiten hebben in 
overwegende mate betrekking op de inwoners van de gemeente Noordoostpolder. 

b. Afwijking uitvoering van te leveren producten en/of activiteiten  
Afwijkingen in de uitvoering van de activiteit(en) of het niet doorgaan daarvan wordt direct 
gemeld aan de behandelaar van de gemeente onder vermelding van de oorzaak of andere 
redenen. 

c. Als in afwijking van het jaarplan en de jaarbegroting de te leveren prestaties sterk 
achterblijven of niet in voldoende mate aan de eisen voldoen, of buiten de subsidieperiode of 
te laat worden uitgevoerd, kan de gemeente de subsidieverlening op grond van artikel 4.48 
ten nadele van uw instelling wijzigen of intrekken en het onverschuldigd betaald bedrag 
terugvorderen. 

d. AVG: 
1. Verwerking van persoonsgegevens bij de uitvoering van activiteiten op basis van deze 

subsidieverlening gebeurt met inachtneming van de bij of krachtens de AVG,  de 
Uitvoeringswet AVG gestelde voorschriften. 

2. Uw organisatie is AVG proof. In de subsidieverantwoording geeft u aan hoe u voldoet 
aan de AVG. 

In bijlage 3 staat informatie over de AVG. 
 
Vermogensvorming 

a. Het toevoegen van subsidiemiddelen aan een egalisatiereserve uit een batig exploitatiesaldo 
is slechts mogelijk als de activiteiten waarvoor subsidiemiddelen in enig jaar of tijdvak zijn 
verstrekt, zijn uitgevoerd. 

b. Als een egalisatiereserve aangehouden wordt, is de financiële administratie zodanig ingericht 
dat inzicht in de omvang en toevoeging van subsidiemiddelen verstrekt door de gemeente 
Noordoostpolder aan die reserve inzichtelijk is. 

c. De opgebouwde egalisatiereserve bedraagt maximaal 10% van het gemiddeld jaarlijks 
subsidiebedrag 

 
Subsidiabele kosten en uurtarieven 

a. Voor subsidie komen de redelijk gemaakte kosten in aanmerking die direct verbonden zijn met 
de uitvoering van een activiteit. 

b. Bij de berekening van de uurtarieven wordt uitgegaan van een integrale kostprijs, daarbij 
rekening houdend met de cao-lonen geldend voor de branche van de subsidieaanvrager. 
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Bijlage 2: Overige informatie 
 
Noordoostpolder bevordert inclusie 
Het VN-verdrag handicap trad op 14 juli 2016 in Nederland in werking. Doel van dit verdrag is het 
bevorderen, beschermen en waarborgen van de mensenrechten van mensen met een beperking. 
Centrale begrippen in het verdrag zijn inclusie, persoonlijke autonomie en volledige participatie. 
Uw activiteiten dragen bij aan inclusie en zijn daarom toegankelijk voor inwoners met of zonder 
beperking.  
Toegankelijkheid gaat niet alleen over de fysieke leefomgeving, Het gaat ook over de toegankelijkheid 
tot vervoer, informatie en communicatie. 
Toegankelijkheid c.q. inclusie is onderwerp van gesprek in de voortgangsgesprekken met uw 
accountmanager. 
 
STEUNWIJZER 
Steunwijzer is een website waarop het volledige aanbod van gecontracteerde hulp- en zorgverleners 
te vinden, vergelijken én beoordelen is.  
Het doel van Steunwijzer is, om burgers een nadrukkelijke stem te geven in de hulp- en zorgverlening 
die wordt ingekocht. Goede informatievoorziening vanuit de gemeente is daarvoor cruciaal. 
Steunwijzer werkt vanuit de transparante samenwerking tussen hulpverleners, burgers en de 
verwijzer. 
  
  
 
  



8 
 

 
 

Bijlage 3 Afspraken en informatie AVG 
 
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze 
wet bevat gedetailleerde verplichtingen voor organisaties om persoonsgegevens te beschermen en 
datalekken tegen te gaan. 
 
Algemeen 
De AVG is de opvolger van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Persoonsgegevens zijn 
alle gegevens die direct over iemand gaan, of naar deze persoon te herleiden zijn. Denk bijvoorbeeld 
aan naam, adres, telefoonnummer enzovoorts. Daarnaast zijn er bijzondere persoonsgegevens, zoals 
ras, godsdienst of informatie over de gezondheid. Voor deze gegevens is er een extra hoge drempel 
om ze te mogen bewerken.  
 
Rechten 
De betrokkene (degene op wie de gegevens betrekking hebben) heeft niet alleen rechten met 
betrekking tot welke gegevens geregistreerd worden maar ook hoe deze gebruikt en verwerkt worden. 
Zo heeft een persoon het recht om inzage te krijgen in de geregistreerde gegevens zonder reden te 
hoeven opgeven. Dit gaat verder dan alleen laten weten over welke gegevens u beschikt. Zo moet u 
ook aangeven per gegeven waarom u deze informatie hebt en gebruikt, hoe u aan de informatie bent 
gekomen, met welke andere partijen u deze informatie hebt gedeeld etc. De betrokkene heeft het 
recht om die gegevens te wijzigen, aan te vullen of te laten verwijderen. 
 
 
 
 
Grondslag 
Uw instelling mag niet zomaar persoonsgegevens van mensen verzamelen. Er moet een bepaalde 
‘grondslag’ onder liggen, bijvoorbeeld dat er toestemming aan betrokkene is gevraagd, dit 
contractueel bent overeengekomen of omdat er een ‘gerechtvaardigd belang’ is. In dat laatste geval 
moet de afweging gemaakt worden wat zwaarder weegt: het privacybelang van de betrokkene of het 
belang van de organisatie bij het bewerken van de gegevens. 
 
Registratie gegevens 
Organisaties houden bij over welke gegevens ze beschikken en hoe ze verschillende zaken 
vastleggen. Zaken als waarom worden de gegevens bijgehouden, hoe ben je aan de gegevens 
gekomen, waar zijn de gegevens opgeslagen, wie kunnen er bij de gegevens etc. Met dit in het 
achterhoofd is het zeker nuttig om na te denken of je bepaalde gegevens wel echt moet en wilt 
registreren. 
 
Privacy 
Uw organisatie draagt de verantwoordelijkheid om de privacy van de betrokkene te waarborgen. U 
moet ook kunnen verantwoorden wat u doet om te bewerkstelligen dat de privacy gewaarborgd is en 
aan de wetgeving wordt voldaan. De verwachting aan organisaties gaat verder dan alleen beleid en 
notities opstellen, maar ook over de manier van werken en handelingen van haar medewerkers en 
vrijwilligers. 
 
Gezamenlijke verantwoordelijkheid 
Als het gaat om de verwerking van persoonsgegevens is er een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 
Zowel de gemeente als uw instelling hechten grote waarde aan het beschermen van deze 
persoonsgegevens. Daarom zijn er in deze subsidieverlening afspraken gemaakt om de privacy van 
onze inwoners te waarborgen. 
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Nr.: Paraaf: Nr.: Paraaf: 

    

    

 

 

 
Beste heer/mevrouw, 
 
U heeft op 1 september 2021 subsidie aangevraagd voor verslavingspreventie. In deze brief 
informeren wij u over ons besluit.  
 
Wij verlenen u een subsidie van € 44.280 
U krijgt een subsidie van € 44.280 voor 2022. 
 
U krijgt de subsidie volgens artikel 4:29 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en onder 
voorwaarden en verplichtingen van de “Algemene subsidieverordening Noordoostpolder”. Tevens is 
de “Subsidieregeling financiën en reservevorming bij subsidieverstrekking” van toepassing. 
U vindt deze regelingen op de website www.noordoostpolder.nl onder de zoekterm Subsidie. 
 
De door u voorgenomen activiteiten dragen bij aan het voorkomen en verminderen van 
middelengebruik en/of verslaving bij jongeren in Noordoostpolder. 
Het maatschappelijk effect dat we daarmee beogen is het hebben van een gezonde leefstijl van 
inwoners. 
 
Sturen op resultaten 
Samengevat hebben wij afspraken gemaakt over de volgende te bereiken resultaten:  
 
 

Resultaten Subsidiebedrag 

Universele preventie 

 De professionals in Noordoostpolder kennen de 
preventiewerkers van Tactus en weten wanneer deze in te 

€ 1.000 
Beleidsontwikkeling/
advisering 

 Tactus verslavingszorg 
De heer J.P. Hollebrandse 
Postbus 154 
7400 AD  Deventer 

Uw bericht van Uw kenmerk Zaaknummer Datum 
1 september 2021  202107196387 14 december 2021 

Onderwerp Bijlagen Inlichtingen  
Subsidie verslavingspreventie 
2022 

3 mw. L. Breet, 0527633303 

http://www.noordoostpolder.nl/


 
 
 

schakelen zijn bij casuïstiek. De professionals hebben kennis 
van vroegsignalering ten aanzien van gebruik en kunnen dit 
adequaat bespreekbaar maken met jongeren en hun omgeving 

 Leerlingen hebben kennis van de verslavende aspecten van 
alcohol, softdrugs, games en social media. 

 Netwerksamenwerking tussen professionals en het organiseren 
van een gezamenlijke activiteit gericht op het vergroten van 
ouderbetrokkenheid en het versterken van opvoedvaardigheden 
rond gebruik.  

€ 3.500 
Monitorgesprekken 

VO 
€ 6.500 Activiteiten 

VO 
€ 2.500 

Samenwerking 
netwerkpartners 
Buitengewoon 

Nuchter 

Selectieve preventie 

 Meer bewustwording bij jongeren over hun middelengebruik en 
hoe zij hierin verandering aan kunnen brengen.  

 

€ 4.000 
Activiteiten 

V(S)O dmv 

lessen vroeg- 

signalering van 

risicojongeren 
 

Geïndiceerde preventie 

 Bewustwording en kennis vergroten met betrekking tot 
gebruik. Problematisch gebruik bij kwetsbare jongeren wordt 
gesignaleerd en de jongeren krijgen laagdrempelige 
ondersteuning aangeboden. 

 Het bereiken van ouders om kennis over te brengen over 
middelengebruik. Ouders hebben kennis en vaardigheden 
opgedaan om hun kinderen te begeleiden in gezond gedrag.  

€ 7.500 
Outreachende 
aanpak; 
samenwerking 
opbouwen en 
continueren met 
de netwerk- 
partners in 
Noordoostpolder 
€ 4.280 
Oudercursus Help 
mijn kind kan niet 
zonder! 
€ 15.000 
Preventieve 
gesprekken, 
consultatie en 
Moti-4 trajecten 

Totaalbedrag subsidie 2022 € 44.280 

 

Een overzichtelijk zorglandschap Noordoostpolder 

Om de gewenste beleidsdoelen in het Sociaal Domein te realiseren binnen de financiële kaders 
versterken wij onze regierol. De toegang tot ondersteuning is eenduidig. Er is 1 gemeentelijk loket 
sociaal domein waar inwoners terecht kunnen voor vragen en doorverwijzing naar de juiste 
ondersteuning. We blijven investeren in preventie. Daarom werken we, samen met maatschappelijke 
partners, de zorgpiramide uit. Op basis van de zorgniveaus van de zorgpiramide worden afspraken 
gemaakt met maatschappelijke partners wie wanneer aan zet is en op welke doelgroep de focus ligt 
Zo verbeteren we de samenwerking in het zorglandschap en versterken we preventieve 
mogelijkheden. We nemen zowel afscheid van overlappende activiteiten in het zorglandschap als van 
preventieve activiteiten die minder effectief zijn. Uitgangspunt van de zorgpiramide is, is dat het 
grootste deel van onze inwoners zelfredzaam is. Een klein deel is minder zelfredzaam en heeft 
ondersteuning nodig. Door de juiste afspraken per zorgniveau (strategisch, tactisch en operationeel) 
te maken, organiseren we een sluitende ketensamenwerking. 
 
Uw subsidie betalen we in vier gelijke delen bij voorschot uit 
Wij maken dit bedrag over, in vier gelijke termijnen in januari, april, juli en oktober 2022, naar 
rekeningnummer NL72INGB0693010568 op naam van Tactus Verslavingszorg. Daarbij vermelden 
we: subsidie verslavingspreventie Noordoostpolder, 2022.  
U krijgt het voorschot op grond van artikel 4:95 Awb. 



 
 
 

Uw aanvraag tot vaststelling van deze subsidie ontvangen wij graag vóór 15 april 2023 
Hierbij verwachten wij het volgende: 
Uw aanvraag bevat:  

a. een inhoudelijk verslag waaruit blijkt in hoeverre de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht en 
aan de verplichtingen is voldaan en waaruit blijkt in hoeverre de gesubsidieerde activiteiten 
hebben bijgedragen aan de beoogde resultaten en de daaraan gerelateerde maatschappelijke 
effecten. Het inhoudelijk verslag voldoet, waar het gaat om persoonsgegevens, aan de eisen 
van de AVG 

 
De overige verplichtingen die verbonden zijn aan deze subsidie staan vermeld in de bijlage 
Deze verplichtingen gaan onder andere over: 

- het melden van afwijkingen; 

- vermogensvorming; 

- de wijze van berekenen subsidiabele kosten en uurtarieven; 

- Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). 
 

Lees deze bijlage alstublieft ook zorgvuldig door.  

 
Veranderingen subsidieverleningen 2023 en verder 
Wij willen onze inwoners – nu, maar ook in de toekomst – centraal stellen en passende ondersteuning 
bieden. Om dit te kunnen blijven doen, moeten we anticiperen op de toekomst. Daarom treffen we 
maatregelen om de groei in het sociaal domein af te remmen. Denk hierbij aan het groeiende aantal 
inwoners dat een beroep doet op ondersteuning, stijgende kosten, langere duur en hogere 
zorgzwaarte. Daarnaast blijven we inzetten op preventie. We versterken de gemeentelijke regie en 
gaan naar minder zorgaanbieders. Zo werken we toe naar een overzichtelijk zorglandschap, meer 
verantwoordelijkheid bij de inwoner, werken we resultaatgericht en bouwen we aan een financieel 
houdbaar stelsel. Dit betekent dat bestaande subsidies in de toekomst mogelijk anders worden 
ingezet. Dit kan gaan om zowel het doel van de subsidie, de voorwaarden, de keuze van de 
(uitvoerende) partner, als de hoogte van het beschikbaar te stellen budget. 
 
Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met mw. L. Breet via telefoonnummer 06-13 32 68 85, of stuur een e-mail naar 
l.breet@noordoostpolder.nl. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van burgemeester en wethouders, 
de secretaris,                     de burgemeester, 
 
 
 
Bijlagen: 
1. Verplichtingen verbonden aan deze subsidiebeschikking 
2. Overige informatie 
3. Afspraken en informatie AVG 



 

  

Bezwaar maken 
Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift sturen. Zorg ervoor dat u het 
bezwaarschrift indient binnen zes weken na de datum van deze brief. Daarmee voorkomt u dat wij uw 
bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen. 
 
Zet in uw bezwaarschrift ten minste: 
a. uw naam, woonadres, telefoonnummer en e-mailadres; 
b. de datum van uw bezwaarschrift; 
c. een omschrijving of het nummer van het besluit waar u bezwaar tegen maakt; 
d. waarom u het niet eens bent met ons besluit; 
e. uw handtekening. 

 
U stuurt het bezwaarschrift aan de gemeente Noordoostpolder. 
Het adres is: Postbus 155, 8300 AD Emmeloord. 
 
Wilt u meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften? 
Bel dan met de gemeente Noordoostpolder via telefoonnummer 0527 63 39 11. 
 
Heeft u spoed bij de beoordeling van uw bezwaren? 
Het besluit geldt ook tijdens de bezwaarprocedure. U kunt direct nadat u een bezwaarschrift heeft 
ingediend, een voorlopige voorziening vragen. Daarvoor is nodig dat u spoedeisend belang heeft. Dat 
is het geval wanneer de uitvoering van het besluit gevolgen heeft die niet ongedaan gemaakt kunnen 
worden. Een voorlopige voorziening vraagt u bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank. Het adres 
is: 
Rechtbank Midden Nederland, Sector Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. 
 
Zijn er kosten aan verbonden? 
Aan het indienen van een bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden. 
Aan het vragen van een voorlopige voorziening zijn wel kosten verbonden. 
Op www.rechtspraak.nl vindt u meer informatie over de hoogte van het bedrag. 
  

http://www.rechtspraak.nl/


 
 
 

Bijlage 1 Verplichtingen verbonden aan deze subsidiebeschikking  
(zaaknummer 202107196387) 
 
Overige Subsidieverplichtingen (4:37 en 4:38 AWB) 

f. Werkgebied: de op basis van deze beschikking uit te voeren activiteiten hebben in 
overwegende mate betrekking op de inwoners van de gemeente Noordoostpolder. 

g. Afwijking uitvoering van te leveren producten en/of activiteiten  
Afwijkingen in de uitvoering van de activiteit(en) of het niet doorgaan daarvan wordt direct 
gemeld aan de behandelaar van de gemeente onder vermelding van de oorzaak of andere 
redenen. 

h. Als in afwijking van het jaarplan en de jaarbegroting de te leveren prestaties sterk 
achterblijven of niet in voldoende mate aan de eisen voldoen, of buiten de subsidieperiode of 
te laat worden uitgevoerd, kan de gemeente de subsidieverlening op grond van artikel 4.48 
ten nadele van uw instelling wijzigen of intrekken en het onverschuldigd betaald bedrag 
terugvorderen. 

i. AVG: 
1. Verwerking van persoonsgegevens bij de uitvoering van activiteiten op basis van deze 

subsidieverlening gebeurt met inachtneming van de bij of krachtens de AVG,  de 
Uitvoeringswet AVG gestelde voorschriften. 

2. Uw organisatie is AVG proof. In de subsidieverantwoording geeft u aan hoe u voldoet aan 
de AVG. 

In bijlage 3 staat informatie over de AVG. 
 
Vermogensvorming 

a. Het toevoegen van subsidiemiddelen aan een egalisatiereserve uit een batig exploitatiesaldo is 
slechts mogelijk als de activiteiten waarvoor subsidiemiddelen in enig jaar of tijdvak zijn 
verstrekt, zijn uitgevoerd. 

b. Als een egalisatiereserve aangehouden wordt, is de financiële administratie zodanig ingericht 
dat inzicht in de omvang en toevoeging van subsidiemiddelen verstrekt door de gemeente 
Noordoostpolder aan die reserve inzichtelijk is. 

c. De opgebouwde egalisatiereserve bedraagt maximaal 10% van het gemiddeld jaarlijks 
subsidiebedrag 

 
Subsidiabele kosten en uurtarieven 

a. Voor subsidie komen de redelijk gemaakte kosten in aanmerking die direct verbonden zijn met 
de uitvoering van een activiteit. 

b. Bij de berekening van de uurtarieven wordt uitgegaan van een integrale kostprijs, daarbij 
rekening houdend met de cao-lonen geldend voor de branche van de subsidieaanvrager. 

 
  



 
 
 

Bijlage 2: Overige informatie 
 

Noordoostpolder bevordert inclusie 
Het VN-verdrag handicap trad op 14 juli 2016 in Nederland in werking. Doel van dit verdrag is het 
bevorderen, beschermen en waarborgen van de mensenrechten van mensen met een beperking. 
Centrale begrippen in het verdrag zijn inclusie, persoonlijke autonomie en volledige participatie. 
Uw activiteiten dragen bij aan inclusie en zijn daarom toegankelijk voor inwoners met of zonder 
beperking.  
Toegankelijkheid gaat niet alleen over de fysieke leefomgeving, Het gaat ook over de toegankelijkheid 
tot vervoer, informatie en communicatie. 
Toegankelijkheid c.q. inclusie is onderwerp van gesprek in de voortgangsgesprekken met uw 
accountmanager. 
 
STEUNWIJZER 
Steunwijzer is een website waarop het volledige aanbod van gecontracteerde hulp- en zorgverleners 
te vinden, vergelijken én beoordelen is.  
Het doel van Steunwijzer is, om burgers een nadrukkelijke stem te geven in de hulp- en zorgverlening 
die wordt ingekocht. Goede informatievoorziening vanuit de gemeente is daarvoor cruciaal. 
Steunwijzer werkt vanuit de transparante samenwerking tussen hulpverleners, burgers en de 
verwijzer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 

Bijlage 3 Afspraken en informatie AVG  
(zaaknummer: 202107196387) 
 
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze 
wet bevat gedetailleerde verplichtingen voor organisaties om persoonsgegevens te beschermen en 
datalekken tegen te gaan. 
 
Algemeen 
De AVG is de opvolger van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Persoonsgegevens zijn 
alle gegevens die direct over iemand gaan, of naar deze persoon te herleiden zijn. Denk bijvoorbeeld 
aan naam, adres, telefoonnummer enzovoorts. Daarnaast zijn er bijzondere persoonsgegevens, zoals 
ras, godsdienst of informatie over de gezondheid. Voor deze gegevens is er een extra hoge drempel 
om ze te mogen bewerken.  
 
Rechten 
De betrokkene (degene op wie de gegevens betrekking hebben) heeft niet alleen rechten met 
betrekking tot welke gegevens geregistreerd worden maar ook hoe deze gebruikt en verwerkt worden. 
Zo heeft een persoon het recht om inzage te krijgen in de geregistreerde gegevens zonder reden te 
hoeven opgeven. Dit gaat verder dan alleen laten weten over welke gegevens u beschikt. Zo moet u 
ook aangeven per gegeven waarom u deze informatie hebt en gebruikt, hoe u aan de informatie bent 
gekomen, met welke andere partijen u deze informatie hebt gedeeld etc. De betrokkene heeft het 
recht om die gegevens te wijzigen, aan te vullen of te laten verwijderen. 
 
Grondslag 
Uw instelling mag niet zomaar persoonsgegevens van mensen verzamelen. Er moet een bepaalde 
‘grondslag’ onder liggen, bijvoorbeeld dat er toestemming aan betrokkene is gevraagd, dit 
contractueel bent overeengekomen of omdat er een ‘gerechtvaardigd belang’ is. In dat laatste geval 
moet de afweging gemaakt worden wat zwaarder weegt: het privacybelang van de betrokkene of het 
belang van de organisatie bij het bewerken van de gegevens. 
 
Registratie gegevens 
Organisaties houden bij over welke gegevens ze beschikken en hoe ze verschillende zaken 
vastleggen. Zaken als waarom worden de gegevens bijgehouden, hoe ben je aan de gegevens 
gekomen, waar zijn de gegevens opgeslagen, wie kunnen er bij de gegevens etc. Met dit in het 
achterhoofd is het zeker nuttig om na te denken of je bepaalde gegevens wel echt moet en wilt 
registreren. 
 
Privacy 
Uw organisatie draagt de verantwoordelijkheid om de privacy van de betrokkene te waarborgen. U 
moet ook kunnen verantwoorden wat u doet om te bewerkstelligen dat de privacy gewaarborgd is en 
aan de wetgeving wordt voldaan. De verwachting aan organisaties gaat verder dan alleen beleid en 
notities opstellen, maar ook over de manier van werken en handelingen van haar medewerkers en 
vrijwilligers. 
 
Gezamenlijke verantwoordelijkheid 
Als het gaat om de verwerking van persoonsgegevens is er een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 
Zowel de gemeente als uw instelling hechten grote waarde aan het beschermen van deze 
persoonsgegevens. Daarom zijn er in deze subsidieverlening afspraken gemaakt om de privacy van 
onze inwoners te waarborgen. 
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Uw bericht van Uw kenmerk Zaaknummer Datum 
16 september 2021  202109208878 14 december 2021 

 
Onderwerp Bijlagen Inlichtingen  
subsidieverlening 2022 3 mw. A.T. Pubben, 0527633264 

 
 
Beste mevrouw Huijser, 
 
U heeft op 16 september 2021 subsidie aangevraagd voor de uitvoering van activiteiten in het kader 
van de Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen. In deze brief informeren wij u over ons 
besluit.  
 
Wij verlenen u een subsidie van € 36.639 
U krijgt een subsidie van € 36.639 voor 2022. 
 
U krijgt de subsidie volgens artikel 4:29 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en onder 
voorwaarden en verplichtingen van de “Algemene subsidieverordening Noordoostpolder”. Tevens is 
de “Subsidieregeling financiën en reservevorming bij subsidieverstrekking” van toepassing. 
U vindt deze regelingen op de website www.noordoostpolder.nl onder de zoekterm Subsidie. 
 
Het doel van uw activiteiten 
De door u voorgenomen activiteiten dragen bij aan het streven van de gemeente om een gemeente te 
zijn waar iedereen gelijk wordt behandeld en niet wordt gediscrimineerd. 
Het maatschappelijk effect dat we daarmee beogen is dat inwoners weten wat discriminatie is en dat 
zij terecht kunnen bij een laagdrempelig voorziening als zij geconfronteerd worden met discriminiatie. 
 
Sturen op resultaten 
Samengevat maken wij met u de afspraak over de volgende te bereiken resultaten:  
 

Resultaten 

Inzicht in de mate waarin discriminatie voorkomt in Noordoostpolder en welk soort klachten van 
welke aard hierin zijn behandeld. 

Uitvoering van 6 online trainingen voor maatschappelijke partners in Noordoostpolder 

 
 
 

 
Bureau Gelijke Behandeling 
Mevrouw M. Huijser, 
Zilverparkkade 16 
8232 WJ Lelystad 

http://www.noordoostpolder.nl/


 
 
 

Samenwerking met het onderwijs, bedrijfsleven en andere maatschappelijke partners in 
Noordoostpolder om de bewustwording en het signaleren te verbeteren. 

 

Een overzichtelijk zorglandschap Noordoostpolder 

Om de gewenste beleidsdoelen in het Sociaal Domein te realiseren binnen de financiële kaders 
versterken wij onze regierol. De toegang tot ondersteuning is eenduidig. Er is 1 gemeentelijk loket 
sociaal domein waar inwoners terecht kunnen voor vragen en doorverwijzing naar de juiste 
ondersteuning. We blijven investeren in preventie. Daarom werken we, samen met maatschappelijke 
partners, de zorgpiramide uit. Op basis van de zorgniveaus van de zorgpiramide worden afspraken 
gemaakt met maatschappelijke partners wie wanneer aan zet is en op welke doelgroep de focus ligt 
Zo verbeteren we de samenwerking in het zorglandschap en versterken we preventieve 
mogelijkheden. We nemen zowel afscheid van overlappende activiteiten in het zorglandschap als van 
preventieve activiteiten die minder effectief zijn. Uitgangspunt van de zorgpiramide is, is dat het 
grootste deel van onze inwoners zelfredzaam is. Een klein deel is minder zelfredzaam en heeft 
ondersteuning nodig. Door de juiste afspraken per zorgniveau (strategisch, tactisch en operationeel) 
te maken, organiseren we een sluitende ketensamenwerking. 
 
Veranderingen subsidieverleningen 2023 en verder 
Wij willen onze inwoners – nu, maar ook in de toekomst – centraal stellen en passende ondersteuning 
bieden. Om dit te kunnen blijven doen, moeten we anticiperen op de toekomst. Daarom treffen we 
maatregelen om de groei in het sociaal domein af te remmen. Denk hierbij aan het groeiende aantal 
inwoners dat een beroep doet op ondersteuning, stijgende kosten, langere duur en hogere 
zorgzwaarte. Daarnaast blijven we inzetten op preventie. We versterken de gemeentelijke regie en 
gaan naar minder zorgaanbieders. Zo werken we toe naar een overzichtelijk zorglandschap, meer 
verantwoordelijkheid bij de inwoner, werken we resultaatgericht en bouwen we aan een financieel 
houdbaar stelsel. Dit betekent dat bestaande subsidies in de toekomst mogelijk anders worden 
ingezet. Dit kan gaan om zowel het doel van de subsidie, de voorwaarden, de keuze van de 
(uitvoerende) partner, als de hoogte van het beschikbaar te stellen budget. 
 
Uw subsidie betalen we in vier gelijke delen bij voorschot uit 
Wij maken dit bedrag over, in vier gelijke termijnen in januari, april, juli en oktober 2022, naar 
rekeningnummer NL59INGB0009484006 op naam van Bureau Gelijke Behandeling Flevoland. Daarbij  
vermelden we: subsidie  antidiscriminatievoorziening 2022.  
U krijgt het voorschot op grond van artikel 4:95 Awb. 
 
Uw aanvraag tot vaststelling van deze subsidie ontvangen wij graag voor 15 april 2023 
Hierbij verwachten wij het volgende: 
Uw aanvraag bevat:  

a. een inhoudelijk verslag waaruit blijkt in hoeverre de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht en 
aan de verplichtingen is voldaan en waaruit blijkt in hoeverre de gesubsidieerde activiteiten 
hebben bijgedragen aan de beoogde resultaten en de daaraan gerelateerde maatschappelijke 
effecten. Het inhoudelijk verslag voldoet, waar het gaat om persoonsgegevens, aan de eisen 
van de AVG 

 
De overige verplichtingen die verbonden zijn aan deze subsidie staan vermeld in de bijlage 
Deze verplichtingen gaan onder andere over: 

- het melden van afwijkingen; 

- vermogensvorming; 

- de wijze van berekenen subsidiabele kosten en uurtarieven; 

- Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). 
 
Lees deze bijlage alstublieft ook zorgvuldig door. 
 
 
 
 



 
 
 

Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met mw. A.T. Pubben via telefoonnummer 0527633264, of stuur een e-mail 
naar a.pubben@noordoostpolder.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van burgemeester en wethouders, 
de secretaris,                     de burgemeester, 
 
 
 
Bijlagen: 
- verplichtingen verbonden aan subsidiebeschikking 
- overige informatie 
- informatie AVG 
 
 



 

  

Bijlage 1 Verplichtingen verbonden aan deze subsidiebeschikking (Zaaknummer 
202109208878) 
 
Overige Subsidieverplichtingen (4:37 en 4:38 AWB) 

a. Werkgebied: de op basis van deze beschikking uit te voeren activiteiten hebben in 
overwegende mate betrekking op de inwoners van de gemeente Noordoostpolder. 

b. Afwijking uitvoering van te leveren producten en/of activiteiten  
Afwijkingen in de uitvoering van de activiteit(en) of het niet doorgaan daarvan wordt direct 
gemeld aan de behandelaar van de gemeente onder vermelding van de oorzaak of andere 
redenen. 

c. Als in afwijking van het jaarplan en de jaarbegroting de te leveren prestaties sterk 
achterblijven of niet in voldoende mate aan de eisen voldoen, of buiten de subsidieperiode of 
te laat worden uitgevoerd, kan de gemeente de subsidieverlening op grond van artikel 4.48 
ten nadele van uw instelling wijzigen of intrekken en het onverschuldigd betaald bedrag 
terugvorderen. 

d. AVG: 
1. Verwerking van persoonsgegevens bij de uitvoering van activiteiten op basis van deze 

subsidieverlening gebeurt met inachtneming van de bij of krachtens de AVG,  de 
Uitvoeringswet AVG gestelde voorschriften. 

2. Uw organisatie is AVG proof. In de subsidieverantwoording geeft u aan hoe u voldoet aan 
de AVG. 

In bijlage 3 staat informatie over de AVG. 
 
Vermogensvorming 

a. Het toevoegen van subsidiemiddelen aan een egalisatiereserve uit een batig exploitatiesaldo is 
slechts mogelijk als de activiteiten waarvoor subsidiemiddelen in enig jaar of tijdvak zijn 
verstrekt, zijn uitgevoerd. 

b. Als een egalisatiereserve aangehouden wordt, is de financiële administratie zodanig ingericht 
dat inzicht in de omvang en toevoeging van subsidiemiddelen verstrekt door de gemeente 
Noordoostpolder aan die reserve inzichtelijk is. 

c. De opgebouwde egalisatiereserve bedraagt maximaal 10% van het gemiddeld jaarlijks 
subsidiebedrag 

 
Subsidiabele kosten en uurtarieven 

a. Voor subsidie komen de redelijk gemaakte kosten in aanmerking die direct verbonden zijn met 
de uitvoering van een activiteit. 

b. Bij de berekening van de uurtarieven wordt uitgegaan van een integrale kostprijs, daarbij 
rekening houdend met de cao-lonen geldend voor de branche van de subsidieaanvrager. 

 
  



 
 
 

Bijlage 2: Overige informatie 
 

Noordoostpolder bevordert inclusie 
Het VN-verdrag handicap trad op 14 juli 2016 in Nederland in werking. Doel van dit verdrag is het 
bevorderen, beschermen en waarborgen van de mensenrechten van mensen met een beperking. 
Centrale begrippen in het verdrag zijn inclusie, persoonlijke autonomie en volledige participatie. 
Uw activiteiten dragen bij aan inclusie en zijn daarom toegankelijk voor inwoners met of zonder 
beperking.  
Toegankelijkheid gaat niet alleen over de fysieke leefomgeving, Het gaat ook over de toegankelijkheid 
tot vervoer, informatie en communicatie. 
Toegankelijkheid c.q. inclusie is onderwerp van gesprek in de voortgangsgesprekken met uw 
accountmanager. 
 
STEUNWIJZER 
Steunwijzer is een website waarop het volledige aanbod van gecontracteerde hulp- en zorgverleners 
te vinden, vergelijken én beoordelen is.  
Het doel van Steunwijzer is, om burgers een nadrukkelijke stem te geven in de hulp- en zorgverlening 
die wordt ingekocht. Goede informatievoorziening vanuit de gemeente is daarvoor cruciaal. 
Steunwijzer werkt vanuit de transparante samenwerking tussen hulpverleners, burgers en de 
verwijzer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 

Bijlage 3 Afspraken en informatie AVG 
(zaaknummer 202109208878) 
 
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze 
wet bevat gedetailleerde verplichtingen voor organisaties om persoonsgegevens te beschermen en 
datalekken tegen te gaan. 
 
Algemeen 
De AVG is de opvolger van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Persoonsgegevens zijn 
alle gegevens die direct over iemand gaan, of naar deze persoon te herleiden zijn. Denk bijvoorbeeld 
aan naam, adres, telefoonnummer enzovoorts. Daarnaast zijn er bijzondere persoonsgegevens, zoals 
ras, godsdienst of informatie over de gezondheid. Voor deze gegevens is er een extra hoge drempel 
om ze te mogen bewerken.  
 
Rechten 
De betrokkene (degene op wie de gegevens betrekking hebben) heeft niet alleen rechten met 
betrekking tot welke gegevens geregistreerd worden maar ook hoe deze gebruikt en verwerkt worden. 
Zo heeft een persoon het recht om inzage te krijgen in de geregistreerde gegevens zonder reden te 
hoeven opgeven. Dit gaat verder dan alleen laten weten over welke gegevens u beschikt. Zo moet u 
ook aangeven per gegeven waarom u deze informatie hebt en gebruikt, hoe u aan de informatie bent 
gekomen, met welke andere partijen u deze informatie hebt gedeeld etc. De betrokkene heeft het 
recht om die gegevens te wijzigen, aan te vullen of te laten verwijderen. 
 
Grondslag 
Uw instelling mag niet zomaar persoonsgegevens van mensen verzamelen. Er moet een bepaalde 
‘grondslag’ onder liggen, bijvoorbeeld dat er toestemming aan betrokkene is gevraagd, dit 
contractueel bent overeengekomen of omdat er een ‘gerechtvaardigd belang’ is. In dat laatste geval 
moet de afweging gemaakt worden wat zwaarder weegt: het privacybelang van de betrokkene of het 
belang van de organisatie bij het bewerken van de gegevens. 
 
Registratie gegevens 
Organisaties houden bij over welke gegevens ze beschikken en hoe ze verschillende zaken 
vastleggen. Zaken als waarom worden de gegevens bijgehouden, hoe ben je aan de gegevens 
gekomen, waar zijn de gegevens opgeslagen, wie kunnen er bij de gegevens etc. Met dit in het 
achterhoofd is het zeker nuttig om na te denken of je bepaalde gegevens wel echt moet en wilt 
registreren. 
 
Privacy 
Uw organisatie draagt de verantwoordelijkheid om de privacy van de betrokkene te waarborgen. U 
moet ook kunnen verantwoorden wat u doet om te bewerkstelligen dat de privacy gewaarborgd is en 
aan de wetgeving wordt voldaan. De verwachting aan organisaties gaat verder dan alleen beleid en 
notities opstellen, maar ook over de manier van werken en handelingen van haar medewerkers en 
vrijwilligers. 
 
Gezamenlijke verantwoordelijkheid 
Als het gaat om de verwerking van persoonsgegevens is er een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 
Zowel de gemeente als uw instelling hechten grote waarde aan het beschermen van deze 
persoonsgegevens. Daarom zijn er in deze subsidieverlening afspraken gemaakt om de privacy van 
onze inwoners te waarborgen. 



 
   

 

  

 
Budgetbeheerder (indien van toepassing) 
(tot € 200.000,00) 

Budgethouder (directeur) 
 

Nr.: Paraaf: Nr.: Paraaf: 

    

    

 

 
Onderwerp Bijlagen Inlichtingen  
Subsidieverlening  2022 3 mw. T. van der Pol, 0527 63 39 11 

 
 
Geachte mevrouw Hijmissen, beste Jettie, 
 
U heeft op 30 september 2021 subsidie aangevraagd voor Jongerencentrum Heelal. In deze brief 
informeren wij u over ons besluit.  
 
Wij verlenen u een subsidie van € 61.965 
U krijgt een subsidie van € 61.965 voor 2022. 
 
U krijgt de subsidie volgens artikel 4:29 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en onder 
voorwaarden en verplichtingen van de “Algemene subsidieverordening Noordoostpolder”. Tevens is 
de “Subsidieregeling financiën en reservevorming bij subsidieverstrekking” van toepassing. 
U vindt deze regelingen op de website www.noordoostpolder.nl onder de zoekterm Subsidie. 
 
Wij geven u minder subsidie dan u heeft aangevraagd 
U heeft een subsidieaanvraag gedaan van totaal € 64.500 maar u ontvangt minder subsidie. De reden 
daarvan is dat de gemeenteraad het subsidieplafond voor uw organisatie heeft vastgesteld op            
€ 61.965. Het college moet zich houden aan de kaders die de gemeenteraad heeft vastgesteld en kan 
dus niet meer subsidie verlenen dan door de raad is vastgesteld. Daarom ontvangt u het maximaal 
beschikbare subsidiebudget, namelijk een totaalbedrag van € 61.965. Dit is wettelijk bepaald in artikel 
4 : 25 lid 2 Awb en voor de Noordoostpolder vastgelegd in art. 3 van de Algemene 
Subsidieverordening Noordoostpolder.  
 
De door u voorgenomen activiteiten dragen bij aan de maatschappelijke effecten “Iedereen doet mee” 
en “Het gezond en veilig opgroeien van kinderen tot zelfstandige burgers die actief deelnemen aan de 
samenleving en zowel sociaal als economisch zelfredzaam zijn”.  
 
 
 

SUBSIDIEVERLENING 

Rekeningnummer(s) Subsidie 
bedrag 

Vrije ruimte Kredietbeheerders 

P../T../V.. Activiteit Econ.cat. Cluster Sub.act.   Nr. Paraaf: 

P800-01 A25-101 U438002 C013  € 61.965  1308  

         

         

     Dienstjaar: 2022 

 
 
 

Jongerencentrum Heelal 
Mevrouw J. Hijmissen 
Wilgenlaan 4 
8302 AM EMMELOORD 

Uw bericht van Uw kenmerk Zaaknummer Datum 
30 september 2021 - 2021110910735 14 december  2021 

http://www.noordoostpolder.nl/


 
 
 

Sturen op resultaten 
Samengevat hebben wij afspraken gemaakt over de volgende te bereiken resultaten:  
 

Resultaten 

Het bieden van een veilige plek waar jongeren vertrouwensrelaties kunnen aangaan en 
ontwikkelen. 

Het signaleren van knelpunten op school en in het gezin van jongeren en de jongeren motiveren om 
hier constructief mee om te gaan. 

Het uitdagen en stimuleren van jongeren om het beste uit zichzelf te halen. 

* In uw subsidie aanvraag heeft u de resultaten uitgewerkt en welke activiteiten u inzet om deze resultaten te 
behalen. 

 
Veranderingen subsidieverleningen 2023 en verder 
Wij willen onze inwoners – nu, maar ook in de toekomst – centraal stellen en passende ondersteuning 
bieden. Om dit te kunnen blijven doen, moeten we anticiperen op de toekomst. Daarom treffen we 
maatregelen om de groei in het sociaal domein af te remmen. Denk hierbij aan het groeiende aantal 
inwoners dat een beroep doet op ondersteuning, stijgende kosten, langere duur en hogere 
zorgzwaarte. Daarnaast blijven we inzetten op preventie. We versterken de gemeentelijke regie en 
gaan naar minder zorgaanbieders. Zo werken we toe naar een overzichtelijk zorglandschap, meer 
verantwoordelijkheid bij de inwoner, werken we resultaatgericht en bouwen we aan een financieel 
houdbaar stelsel. Dit betekent dat bestaande subsidies in de toekomst mogelijk anders worden 
ingezet. Dit kan gaan om zowel het doel van de subsidie, de voorwaarden, de keuze van de 
(uitvoerende) partner, als de hoogte van het beschikbaar te stellen budget. 
 
Uw subsidie betalen we in vier gelijke delen bij voorschot uit 
Wij maken dit bedrag over, in vier gelijke termijnen in januari, april, juli en oktober 2022, naar 
rekeningnummer NL54RABO0139841946 op naam van Jongerencentrum Heelal. Daarbij vermelden 
we: subsidie 2022. U krijgt het voorschot op grond van artikel 4:95 Awb. 
 
Uw aanvraag tot vaststelling van deze subsidie ontvangen wij graag vóór 15 april 2023 
Hierbij verwachten wij het volgende: 
Uw aanvraag bevat:  

a. een inhoudelijk verslag waaruit blijkt in hoeverre de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht en 
aan de verplichtingen is voldaan en waaruit blijkt in hoeverre de gesubsidieerde activiteiten 
hebben bijgedragen aan de beoogde resultaten en de daaraan gerelateerde maatschappelijke 
effecten. Het inhoudelijk verslag voldoet, waar het gaat om persoonsgegevens, aan de eisen 
van de AVG; 

b. een overzicht van de gesubsidieerde activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en 
inkomsten (financieel verslag of jaarrekening); 

c. een balans van het afgelopen subsidietijdvak met een toelichting daarop.  
 
U hoeft geen beoordelingsverklaring bij de verantwoording in te leveren 
Volgens onze Algemene Subsidieverordening (ASV), artikel 14 lid 2 sub d moet een aanvrager die 
meer dan € 50.000 aan subsidie krijgt een beoordelingsverklaring inleveren. Uw stichting is echter een 
vrijwilligersorganisatie. In het kader van het nieuwe subsidiebeleid krijgen vrijwilligersorganisaties veel 
ruimte. Daarom is het in uw geval niet nodig een beoordelingsverklaring in te dienen.  
 
De overige verplichtingen die verbonden zijn aan deze subsidie staan vermeld in de bijlagen 
Deze verplichtingen gaan onder andere over: 

- het melden van afwijkingen; 

- vermogensvorming; 

- de wijze van berekenen subsidiabele kosten en uurtarieven; 

- Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). 



 
 
 

 
Lees deze bijlagen alstublieft zorgvuldig door.  
 
Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met mw. T. van der Pol via telefoonnummer 0527 63 39 11, of stuur een e-mail 
naar t.vanderpol@noordoostpolder.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van burgemeester en wethouders, 
de secretaris,                     de burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 

Bezwaar maken 
Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift sturen. Zorg ervoor dat u het 
bezwaarschrift indient binnen zes weken na de datum van deze brief. Daarmee voorkomt u dat wij uw 
bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen. 
 
Zet in uw bezwaarschrift ten minste: 

 uw naam, woonadres, telefoonnummer en e-mailadres; 

 de datum van uw bezwaarschrift; 

 een omschrijving of het nummer van het besluit waar u bezwaar tegen maakt; 

 waarom u het niet eens bent met ons besluit; 

 uw handtekening. 
 
U stuurt het bezwaarschrift aan de gemeente Noordoostpolder. 
Het adres is: Postbus 155, 8300 AD Emmeloord. 
 
Wilt u meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften? 
Bel dan met de gemeente Noordoostpolder via telefoonnummer 0527 63 39 11. 
 
Heeft u spoed bij de beoordeling van uw bezwaren? 
Het besluit geldt ook tijdens de bezwaarprocedure. U kunt direct nadat u een bezwaarschrift heeft 
ingediend, een voorlopige voorziening vragen. Daarvoor is nodig dat u spoedeisend belang heeft. Dat 
is het geval wanneer de uitvoering van het besluit gevolgen heeft die niet ongedaan gemaakt kunnen 
worden. Een voorlopige voorziening vraagt u bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank. Het adres 
is: 
Rechtbank Midden Nederland, Sector Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. 
 
Zijn er kosten aan verbonden? 
Aan het indienen van een bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden. 
Aan het vragen van een voorlopige voorziening zijn wel kosten verbonden. 
Op www.rechtspraak.nl vindt u meer informatie over de hoogte van het bedrag. 

http://www.rechtspraak.nl/


 

  

Bijlage 1 Verplichtingen verbonden aan deze subsidiebeschikking  
(Zaaknummer  2021110910735) 
 
Overige Subsidieverplichtingen (4:37 en 4:38 AWB) 

a. Werkgebied: de op basis van deze beschikking uit te voeren activiteiten hebben in 
overwegende mate betrekking op de inwoners van de gemeente Noordoostpolder. 

b. Afwijking uitvoering van te leveren producten en/of activiteiten  
Afwijkingen in de uitvoering van de activiteit(en) of het niet doorgaan daarvan wordt direct 
gemeld aan de behandelaar van de gemeente onder vermelding van de oorzaak of andere 
redenen. 

c. Als in afwijking van het jaarplan en de jaarbegroting de te leveren prestaties sterk 
achterblijven of niet in voldoende mate aan de eisen voldoen, of buiten de subsidieperiode of 
te laat worden uitgevoerd, kan de gemeente de subsidieverlening op grond van artikel 4.48 
ten nadele van uw instelling wijzigen of intrekken en het onverschuldigd betaald bedrag 
terugvorderen. 

d. AVG: 
1. Verwerking van persoonsgegevens bij de uitvoering van activiteiten op basis van deze 

subsidieverlening gebeurt met inachtneming van de bij of krachtens de AVG,  de 
Uitvoeringswet AVG gestelde voorschriften. 

2. Uw organisatie is AVG proof. In de subsidieverantwoording geeft u aan hoe u voldoet aan 
de AVG. 

In bijlage 3 staat informatie over de AVG. 
 
Vermogensvorming 

a. Het toevoegen van subsidiemiddelen aan een egalisatiereserve uit een batig exploitatiesaldo 
is slechts mogelijk als de activiteiten waarvoor subsidiemiddelen in enig jaar of tijdvak zijn 
verstrekt, zijn uitgevoerd. 

b. Als een egalisatiereserve aangehouden wordt, is de financiële administratie zodanig ingericht 
dat inzicht in de omvang en toevoeging van subsidiemiddelen verstrekt door de gemeente 
Noordoostpolder aan die reserve inzichtelijk is. 

c. De opgebouwde egalisatiereserve bedraagt maximaal 10% van het gemiddeld jaarlijks 
subsidiebedrag 

 
Subsidiabele kosten en uurtarieven 

a. Voor subsidie komen de redelijk gemaakte kosten in aanmerking die direct verbonden zijn met 
de uitvoering van een activiteit. 

b. Bij de berekening van de uurtarieven wordt uitgegaan van een integrale kostprijs, daarbij 
rekening houdend met de cao-lonen geldend voor de branche van de subsidieaanvrager. 

 
  



 
 
 

Bijlage 2: Overige informatie 
 

Noordoostpolder bevordert inclusie 
Het VN-verdrag handicap trad op 14 juli 2016 in Nederland in werking. Doel van dit verdrag is het 
bevorderen, beschermen en waarborgen van de mensenrechten van mensen met een beperking. 
Centrale begrippen in het verdrag zijn inclusie, persoonlijke autonomie en volledige participatie. 
Uw activiteiten dragen bij aan inclusie en zijn daarom toegankelijk voor inwoners met of zonder 
beperking.  
Toegankelijkheid gaat niet alleen over de fysieke leefomgeving, Het gaat ook over de toegankelijkheid 
tot vervoer, informatie en communicatie. 
Toegankelijkheid c.q. inclusie is onderwerp van gesprek in de voortgangsgesprekken met uw 
accountmanager. 
 
STEUNWIJZER 
Steunwijzer is een website waarop het volledige aanbod van gecontracteerde hulp- en zorgverleners 
te vinden, vergelijken én beoordelen is.  
Het doel van Steunwijzer is, om burgers een nadrukkelijke stem te geven in de hulp- en zorgverlening 
die wordt ingekocht. Goede informatievoorziening vanuit de gemeente is daarvoor cruciaal. 
Steunwijzer werkt vanuit de transparante samenwerking tussen hulpverleners, burgers en de 
verwijzer. 
  
 
 
 
 
  



 
 
 

Bijlage 3 Afspraken en informatie AVG 
 
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze 
wet bevat gedetailleerde verplichtingen voor organisaties om persoonsgegevens te beschermen en 
datalekken tegen te gaan. 
 
Algemeen 
De AVG is de opvolger van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Persoonsgegevens zijn 
alle gegevens die direct over iemand gaan, of naar deze persoon te herleiden zijn. Denk bijvoorbeeld 
aan naam, adres, telefoonnummer enzovoorts. Daarnaast zijn er bijzondere persoonsgegevens, zoals 
ras, godsdienst of informatie over de gezondheid. Voor deze gegevens is er een extra hoge drempel 
om ze te mogen bewerken.  
 
Rechten 
De betrokkene (degene op wie de gegevens betrekking hebben) heeft niet alleen rechten met 
betrekking tot welke gegevens geregistreerd worden maar ook hoe deze gebruikt en verwerkt worden. 
Zo heeft een persoon het recht om inzage te krijgen in de geregistreerde gegevens zonder reden te 
hoeven opgeven. Dit gaat verder dan alleen laten weten over welke gegevens u beschikt. Zo moet u 
ook aangeven per gegeven waarom u deze informatie hebt en gebruikt, hoe u aan de informatie bent 
gekomen, met welke andere partijen u deze informatie hebt gedeeld etc. De betrokkene heeft het 
recht om die gegevens te wijzigen, aan te vullen of te laten verwijderen. 
 
Grondslag 
Uw instelling mag niet zomaar persoonsgegevens van mensen verzamelen. Er moet een bepaalde 
‘grondslag’ onder liggen, bijvoorbeeld dat er toestemming aan betrokkene is gevraagd, dit 
contractueel bent overeengekomen of omdat er een ‘gerechtvaardigd belang’ is. In dat laatste geval 
moet de afweging gemaakt worden wat zwaarder weegt: het privacybelang van de betrokkene of het 
belang van de organisatie bij het bewerken van de gegevens. 
 
Registratie gegevens 
Organisaties houden bij over welke gegevens ze beschikken en hoe ze verschillende zaken 
vastleggen. Zaken als waarom worden de gegevens bijgehouden, hoe ben je aan de gegevens 
gekomen, waar zijn de gegevens opgeslagen, wie kunnen er bij de gegevens etc. Met dit in het 
achterhoofd is het zeker nuttig om na te denken of je bepaalde gegevens wel echt moet en wilt 
registreren. 
 
Privacy 
Uw organisatie draagt de verantwoordelijkheid om de privacy van de betrokkene te waarborgen. U 
moet ook kunnen verantwoorden wat u doet om te bewerkstelligen dat de privacy gewaarborgd is en 
aan de wetgeving wordt voldaan. De verwachting aan organisaties gaat verder dan alleen beleid en 
notities opstellen, maar ook over de manier van werken en handelingen van haar medewerkers en 
vrijwilligers. 
 
Gezamenlijke verantwoordelijkheid 
Als het gaat om de verwerking van persoonsgegevens is er een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 
Zowel de gemeente als uw instelling hechten grote waarde aan het beschermen van deze 
persoonsgegevens. Daarom zijn er in deze subsidieverlening afspraken gemaakt om de privacy van 
onze inwoners te waarborgen. 



 
   

 

  

 
Budgetbeheerder (indien van toepassing) 
(tot € 200.000,00) 

Budgethouder (directeur) 
 

Nr.: Paraaf: Nr.: Paraaf: 

    

    

 

 
Uw bericht van Uw kenmerk Zaaknummer Datum 
28 september 2021 - 202107156257 14 december 2021 

 
Onderwerp Bijlagen Inlichtingen  
Subsidieverlening 2022 1 mw. T. van der Pol, 06 48 13 46 07 

 
Beste mevrouw Shtrasburg, 
 
U heeft op 28 september 2021 subsidie aangevraagd voor de uitvoering van Thuisadministratie en 
Home Start. In deze brief informeren wij u over ons besluit.  
 
Wij verlenen u een subsidie van € 186.041 
U krijgt in 2022 een subsidie van € 118.456 voor Thuisadministratie en € 67.585 voor Home Start. 
 
U krijgt de subsidie volgens artikel 4:29 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en onder 
voorwaarden en verplichtingen van de “Algemene subsidieverordening Noordoostpolder”. Tevens is 
de “Subsidieregeling financiën en reservevorming bij subsidieverstrekking” van toepassing. 
U vindt deze regelingen op de website www.noordoostpolder.nl onder de zoekterm Subsidie. 
 
De door u voorgenomen activiteiten dragen bij aan de kernopgave “Iedereen doet mee”.  
Het maatschappelijk effect dat we daarmee beogen is een positieve bijdrage leveren aan de 
ontwikkeling, participatie en zelfredzaamheid bij inwoners bij de opvoeding en schuldenproblematiek. 
 
Wij geven u minder subsidie dan u heeft aangevraagd  
U heeft een subsidieaanvraag gedaan van totaal € 199.150 maar u ontvangt minder subsidie. De 
reden daarvan is dat de gemeenteraad het subsidieplafond voor uw organisatie heeft vastgesteld op  
€ 186.041. Het college moet zich houden aan de kaders die de gemeenteraad heeft vastgesteld en 
kan dus niet meer subsidie verlenen dan door de raad is vastgesteld. Daarom ontvangt u het 
maximaal beschikbare subsidiebudget, namelijk een totaalbedrag van € 186.041. Dit is wettelijk 
bepaald in artikel 4:25 lid 2 Awb en voor de Noordoostpolder vastgelegd in art. 3 van de Algemene 
Subsidieverordening Noordoostpolder. 
 
Sturen op resultaten 
Samengevat hebben wij afspraken gemaakt over de volgende te bereiken resultaten:  
 

SUBSIDIEVERLENING 

Rekeningnummer(s) Subsidie 
bedrag 

Vrije ruimte Kredietbeheerders 

P../T../V.. Activiteit Econ.cat. Cluster Sub.act.   Nr. Paraaf: 

P560-01 A21-090 U438002 C013  € 118.456   1308  

P562-01 A20-095 U438001   €  67.585    

         

     Dienstjaar: 2022 

 Stichting Humanitas, district Noordwest 
T.a.v. mevrouw E. Shtrasburg 
Busplein 32A 
1315 KV Almere 

http://www.noordoostpolder.nl/


 
 
 

Resultaatafspraken Thuisadministratie 

Thuisadministratie is onderdeel van preventieve schulddienstverlening. De preventieve 
schulddienstverlening richt zich op het voorkomen van schuldenproblematiek. Dit wordt gedaan 
door voorlichting en trainingen op het gebied van financiën. Ook wordt ingezet op vroegsignalering, 
zodat schuldhulpverlening wordt voorkomen. Tijdelijke lichte ondersteuning bij het op orde krijgen 
en leren houden van de financiële administratie, zodat inwoners (weer) zelfredzaam zijn op dat 
gebied, is een preventieve maatregel.  
 
Te behalen resultaten:  

 Kortdurende praktische ondersteuning bij het op orde krijgen en leren houden van de financiële 
administratie moet leiden tot financiële zelfredzaamheid bij de inwoner. 

 Deelnemers van trainingen en voorlichtingen geven aan bewuster te zijn van hun financiën, 
beter in staat hiermee om te kunnen gaan en weten waar ze terecht kunnen voor vragen.  

 Signalen zijn vroegtijdig opgepakt en naar een passende oplossing geleidt om zo een 
schuldhulpverleningstraject voorkomen.  

 Mensen met verhoogde kans op schulden maken om vaste lasten te verlagen en optimaal 
gebruik van bestaande inkomensregelingen om zo problematische schulden te voorkomen. 
(voorzieningenwijzer)  

 Bij Thuisadministratie wordt specifiek inzicht gegeven in de verdeling van het totaal aantal 
deelnemers verdeeld over vier categorieën: preventief ondersteunen/vroegsignaleren, mensen 
met lichte schulden en/of betalingsachterstanden, mensen met forse schulden en/of 
betalingsachterstanden en mensen met problematische schulden begeleiden naar 
schuldhulpverlening. 

 Ten minste 100 adviesgesprekken op basis van de Voorzieningenwijzer gevoerd. Door het 
gebruik van de Voorzieningenwijzer wordt efficiënter gewerkt. 
 

Resultaatafspraak Home Start 

Home Start richt zich op kwetsbare gezinssystemen waarbij sprake is van een 
ondersteuningsvraag rondom de ontwikkeling of opvoeding van kinderen. Het gaat om een 
gezinssysteem dat leerbaar is en na een kortdurende interventie zelfstandig verder kan. 
 
Te behalen resultaat:  

 Na inzet van Home Start kan het gezin (bij gelijkblijvende omstandigheden) zelfstandig (of 
met ondersteuning uit sociaal netwerk) verder met de opvoeding van hun kind(eren). 

 

 

Een overzichtelijk zorglandschap Noordoostpolder 

Om de gewenste beleidsdoelen in het Sociaal Domein te realiseren binnen de financiële kaders 
versterken wij onze regierol. De toegang tot ondersteuning is eenduidig. Er is 1 gemeentelijk loket 
sociaal domein waar inwoners terecht kunnen voor vragen en doorverwijzing naar de juiste 
ondersteuning. We blijven investeren in preventie. Daarom werken we, samen met maatschappelijke 
partners, de zorgpiramide uit. Op basis van de zorgniveaus van de zorgpiramide worden afspraken 
gemaakt met maatschappelijke partners wie wanneer aan zet is en op welke doelgroep de focus ligt 
Zo verbeteren we de samenwerking in het zorglandschap en versterken we preventieve 
mogelijkheden. We nemen zowel afscheid van overlappende activiteiten in het zorglandschap als van 
preventieve activiteiten die minder effectief zijn. Uitgangspunt van de zorgpiramide is, is dat het 
grootste deel van onze inwoners zelfredzaam is. Een klein deel is minder zelfredzaam en heeft 
ondersteuning nodig. Door de juiste afspraken per zorgniveau (strategisch, tactisch en operationeel) 
te maken, organiseren we een sluitende ketensamenwerking. 
 
Veranderingen subsidieverleningen 2023 en verder 
Wij willen onze inwoners – nu, maar ook in de toekomst – centraal stellen en passende ondersteuning 
bieden. Om dit te kunnen blijven doen, moeten we anticiperen op de toekomst. Daarom treffen we 
maatregelen om de groei in het sociaal domein af te remmen. Denk hierbij aan het groeiende aantal 
inwoners dat een beroep doet op ondersteuning, stijgende kosten, langere duur en hogere 
zorgzwaarte. Daarnaast blijven we inzetten op preventie. We versterken de gemeentelijke regie en 



 
 
 

gaan naar minder zorgaanbieders. Zo werken we toe naar een overzichtelijk zorglandschap, meer 
verantwoordelijkheid bij de inwoner, werken we resultaatgericht en bouwen we aan een financieel 
houdbaar stelsel. Dit betekent dat bestaande subsidies in de toekomst mogelijk anders worden 
ingezet. Dit kan gaan om zowel het doel van de subsidie, de voorwaarden, de keuze van de 
(uitvoerende) partner, als de hoogte van het beschikbaar te stellen budget. 
 
Uw subsidie betalen we in vier gelijke delen bij voorschot uit 
Wij maken dit bedrag over, in vier gelijke termijnen in januari, april, juli en oktober 2022, naar 
rekeningnummer NL70RABO0344759202 op naam van Humanitas. Daarbij vermelden we: subsidie 
Thuisadministratie en Home Start 2022.  
U krijgt het voorschot op grond van artikel 4:95 Awb. 
 
Uw aanvraag tot vaststelling van deze subsidie ontvangen wij graag vóór 15 april 2023 
Hierbij verwachten wij het volgende: 
Uw aanvraag bevat:  

a. een inhoudelijk verslag waaruit blijkt in hoeverre de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht en 
aan de verplichtingen is voldaan en waaruit blijkt in hoeverre de gesubsidieerde activiteiten 
hebben bijgedragen aan de beoogde resultaten en de daaraan gerelateerde maatschappelijke 
effecten. Het inhoudelijk verslag voldoet, waar het gaat om persoonsgegevens, aan de eisen 
van de AVG; 

b. een overzicht van de gesubsidieerde activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en 
inkomsten (financieel verslag of jaarrekening); 

c. een balans van het afgelopen subsidietijdvak met een toelichting daarop; en 
d. een beoordelingsverklaring, opgesteld door een onafhankelijk accountant. 

 
De overige verplichtingen die verbonden zijn aan deze subsidie staan vermeld in de bijlage 
Deze verplichtingen gaan onder andere over: 

- het melden van afwijkingen; 

- vermogensvorming; 

- de wijze van berekenen subsidiabele kosten en uurtarieven; 

- Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) 
Lees deze bijlage alstublieft zorgvuldig door.  
 
 
Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met mw. A.Pubben via telefoonnummer 06 48 13 46 81, of stuur een e-mail 
naar a.pubben@noordoostpolder.nl. Of neem contact op met T. van der Pol via telefoonnummer 06 48 
13 46 07, of stuur een e-mail naar t.vanderpol@noordoostpolder.nl.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van burgemeester en wethouders, 
de secretaris,                     de burgemeester, 
 
 
 
 
 
 

mailto:a.pubben@noordoostpolder.nl
mailto:t.vanderpol@noordoostpolder.nl


 
 
 

Bijlagen: 
- verplichtingen verbonden aan subsidiebeschikking 
- overige informatie 
- informatie AVG 
 
  



 
 
 

Bezwaar maken 
Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift sturen. Zorg ervoor dat u het 
bezwaarschrift indient binnen zes weken na de datum van deze brief. Daarmee voorkomt u dat wij uw 
bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen. 
 
Zet in uw bezwaarschrift ten minste: 

 uw naam, woonadres, telefoonnummer en e-mailadres; 

 de datum van uw bezwaarschrift; 

 een omschrijving of het nummer van het besluit waar u bezwaar tegen maakt; 

 waarom u het niet eens bent met ons besluit; 

 uw handtekening. 
 
U stuurt het bezwaarschrift aan de gemeente Noordoostpolder. 
Het adres is: Postbus 155, 8300 AD Emmeloord. 
 
Wilt u meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften? 
Bel dan met de gemeente Noordoostpolder via telefoonnummer 0527 63 39 11. 
 
Heeft u spoed bij de beoordeling van uw bezwaren? 
Het besluit geldt ook tijdens de bezwaarprocedure. U kunt direct nadat u een bezwaarschrift heeft 
ingediend, een voorlopige voorziening vragen. Daarvoor is nodig dat u spoedeisend belang heeft. Dat 
is het geval wanneer de uitvoering van het besluit gevolgen heeft die niet ongedaan gemaakt kunnen 
worden. Een voorlopige voorziening vraagt u bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank. Het adres 
is: 
Rechtbank Midden Nederland, Sector Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. 
 
Zijn er kosten aan verbonden? 
Aan het indienen van een bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden. 
Aan het vragen van een voorlopige voorziening zijn wel kosten verbonden. 
Op www.rechtspraak.nl vindt u meer informatie over de hoogte van het bedrag. 

http://www.rechtspraak.nl/


 

  

 
 
 
 
Bijlage 1 Verplichtingen verbonden aan deze subsidiebeschikking  
(Zaaknummer 202107156257) 
 
Overige Subsidieverplichtingen (4:37 en 4:38 AWB) 

a. Werkgebied: de op basis van deze beschikking uit te voeren activiteiten hebben in 
overwegende mate betrekking op de inwoners van de gemeente Noordoostpolder. 

b. Afwijking uitvoering van te leveren producten en/of activiteiten  
Afwijkingen in de uitvoering van de activiteit(en) of het niet doorgaan daarvan wordt direct 
gemeld aan de behandelaar van de gemeente onder vermelding van de oorzaak of andere 
redenen. 

c. Als in afwijking van het jaarplan en de jaarbegroting de te leveren prestaties sterk 
achterblijven of niet in voldoende mate aan de eisen voldoen, of buiten de subsidieperiode of 
te laat worden uitgevoerd, kan de gemeente de subsidieverlening op grond van artikel 4.48 
ten nadele van uw instelling wijzigen of intrekken en het onverschuldigd betaald bedrag 
terugvorderen. 

d. AVG: 
1. Verwerking van persoonsgegevens bij de uitvoering van activiteiten op basis van deze 

subsidieverlening gebeurt met inachtneming van de bij of krachtens de AVG,  de 
Uitvoeringswet AVG gestelde voorschriften. 

2. Uw organisatie is AVG proof. In de subsidieverantwoording geeft u aan hoe u voldoet aan 
de AVG. 

In bijlage 3 staat informatie over de AVG. 
 
Vermogensvorming 

a. Het toevoegen van subsidiemiddelen aan een egalisatiereserve uit een batig exploitatiesaldo 
is slechts mogelijk als de activiteiten waarvoor subsidiemiddelen in enig jaar of tijdvak zijn 
verstrekt, zijn uitgevoerd. 

b. Als een egalisatiereserve aangehouden wordt, is de financiële administratie zodanig ingericht 
dat inzicht in de omvang en toevoeging van subsidiemiddelen verstrekt door de gemeente 
Noordoostpolder aan die reserve inzichtelijk is. 

c. De opgebouwde egalisatiereserve bedraagt maximaal 10% van het gemiddeld jaarlijks 
subsidiebedrag 

 
Subsidiabele kosten en uurtarieven 

a. Voor subsidie komen de redelijk gemaakte kosten in aanmerking die direct verbonden zijn met 
de uitvoering van een activiteit. 

b. Bij de berekening van de uurtarieven wordt uitgegaan van een integrale kostprijs, daarbij 
rekening houdend met de cao-lonen geldend voor de branche van de subsidieaanvrager. 

 
  



 
 
 

Bijlage 2: Overige informatie 
 

Noordoostpolder bevordert inclusie 
Het VN-verdrag handicap trad op 14 juli 2016 in Nederland in werking. Doel van dit verdrag is het 
bevorderen, beschermen en waarborgen van de mensenrechten van mensen met een beperking. 
Centrale begrippen in het verdrag zijn inclusie, persoonlijke autonomie en volledige participatie. 
Uw activiteiten dragen bij aan inclusie en zijn daarom toegankelijk voor inwoners met of zonder 
beperking.  
Toegankelijkheid gaat niet alleen over de fysieke leefomgeving, Het gaat ook over de toegankelijkheid 
tot vervoer, informatie en communicatie. 
Toegankelijkheid c.q. inclusie is onderwerp van gesprek in de voortgangsgesprekken met uw 
accountmanager. 
 
STEUNWIJZER 
Steunwijzer is een website waarop het volledige aanbod van gecontracteerde hulp- en zorgverleners 
te vinden, vergelijken én beoordelen is.  
Het doel van Steunwijzer is, om burgers een nadrukkelijke stem te geven in de hulp- en zorgverlening 
die wordt ingekocht. Goede informatievoorziening vanuit de gemeente is daarvoor cruciaal. 
Steunwijzer werkt vanuit de transparante samenwerking tussen hulpverleners, burgers en de 
verwijzer. 
  
  



 
 
 

Bijlage 3 Afspraken en informatie AVG 
(Zaaknummer 202107156257) 
 
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze 
wet bevat gedetailleerde verplichtingen voor organisaties om persoonsgegevens te beschermen en 
datalekken tegen te gaan. 
 
Algemeen 
De AVG is de opvolger van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Persoonsgegevens zijn 
alle gegevens die direct over iemand gaan, of naar deze persoon te herleiden zijn. Denk bijvoorbeeld 
aan naam, adres, telefoonnummer enzovoorts. Daarnaast zijn er bijzondere persoonsgegevens, zoals 
ras, godsdienst of informatie over de gezondheid. Voor deze gegevens is er een extra hoge drempel 
om ze te mogen bewerken.  
 
Rechten 
De betrokkene (degene op wie de gegevens betrekking hebben) heeft niet alleen rechten met 
betrekking tot welke gegevens geregistreerd worden maar ook hoe deze gebruikt en verwerkt worden. 
Zo heeft een persoon het recht om inzage te krijgen in de geregistreerde gegevens zonder reden te 
hoeven opgeven. Dit gaat verder dan alleen laten weten over welke gegevens u beschikt. Zo moet u 
ook aangeven per gegeven waarom u deze informatie hebt en gebruikt, hoe u aan de informatie bent 
gekomen, met welke andere partijen u deze informatie hebt gedeeld etc. De betrokkene heeft het 
recht om die gegevens te wijzigen, aan te vullen of te laten verwijderen. 
 
Grondslag 
Uw instelling mag niet zomaar persoonsgegevens van mensen verzamelen. Er moet een bepaalde 
‘grondslag’ onder liggen, bijvoorbeeld dat er toestemming aan betrokkene is gevraagd, dit 
contractueel bent overeengekomen of omdat er een ‘gerechtvaardigd belang’ is. In dat laatste geval 
moet de afweging gemaakt worden wat zwaarder weegt: het privacybelang van de betrokkene of het 
belang van de organisatie bij het bewerken van de gegevens. 
 
Registratie gegevens 
Organisaties houden bij over welke gegevens ze beschikken en hoe ze verschillende zaken 
vastleggen. Zaken als waarom worden de gegevens bijgehouden, hoe ben je aan de gegevens 
gekomen, waar zijn de gegevens opgeslagen, wie kunnen er bij de gegevens etc. Met dit in het 
achterhoofd is het zeker nuttig om na te denken of je bepaalde gegevens wel echt moet en wilt 
registreren. 
 
Privacy 
Uw organisatie draagt de verantwoordelijkheid om de privacy van de betrokkene te waarborgen. U 
moet ook kunnen verantwoorden wat u doet om te bewerkstelligen dat de privacy gewaarborgd is en 
aan de wetgeving wordt voldaan. De verwachting aan organisaties gaat verder dan alleen beleid en 
notities opstellen, maar ook over de manier van werken en handelingen van haar medewerkers en 
vrijwilligers. 
 
Gezamenlijke verantwoordelijkheid 
Als het gaat om de verwerking van persoonsgegevens is er een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 
Zowel de gemeente als uw instelling hechten grote waarde aan het beschermen van deze 
persoonsgegevens. Daarom zijn er in deze subsidieverlening afspraken gemaakt om de privacy van 
onze inwoners te waarborgen. 
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