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Als u reageert datum en kenmerk van deze brief vermelden  

 

Beste bestuursleden, 
 
U heeft op 31 maart 2020 een subsidieaanvraag ingediend voor Inwonersondersteuning in het kader van 
de subsidieregeling Algemene Voorzieningen Basisontmoetingsplekken en Inwonersondersteuning Wmo 
en Jeugd 2021-2024 (hierna: de subsidieregeling). U heeft € 1.332.895,00 subsidie aangevraagd. In deze 
brief leest u ons besluit. 
 
De subsidieaanvraag heeft betrekking op Inwonersondersteuning voor het stadsdeel Zuidwest en bestaat 
uit de volgende onderdelen: 
 

Functies 
 

 Subsidie 2021 

Coördinatie € 50.813,00 

Werkbudget locatie € 25.000,00 

Huisvesting € 27.000,00 

Subtotaal € 102.813,00 

   

Produkten   

Onafhankelijke clientondersteuning € 218.121,00 

Individuele ondersteuning € 303.350,00 

Waakvlamcontact € 207.157,00 

Informatie en advies € 155.192,00 

Collectieve inwonersondersteuning € 158.322,00 

Leefbaarheid & samenredzaamheid € 187.940,00 

Subtotaal € 1.230.082,00 

   

Totaal € 1.332.895,00 

 
Besluit: uw subsidieaanvraag wordt afgewezen 
De subsidieaanvraag is getoetst aan de Algemene wet bestuursrecht, de Algemene subsidieverordening 
gemeente Apeldoorn 2014, de subsidieregeling en de subsidieplafonds.  
 
Wij constateren dat er twee subsidieaanvragen voor het stadsdeel Zuidwest die aan de eisen van de 
subsidieregeling voldoen zijn ingediend. Er kan slechts één hoofdaannemer per stadsdeel worden 
geselecteerd. De aanvragen zijn om die reden gerangschikt op basis van kwaliteitscriteria zoals vermeld 
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in artikel 2.2.2 van de subsidieregeling waarna de hoofdaannemer met de hoogste totaalscore is 
geselecteerd. Uw subsidieaanvraag is met een totaalscore van 19 punten op de tweede plaats geëindigd. 
Op basis van de beoordeling en bijbehorende totaalscore wijzen wij uw subsidieaanvraag af.  
 
Toelichting  
 
Aanbod sluit onvoldoende aan bij behoeften van de diverse doelgroepen en leefgebieden 
Wij hebben tijdens de beoordeling vastgesteld dat u onderzoek heeft gedaan naar de behoefte van de 
inwoners in stadsdeel Zuidwest. Dit heeft onder andere plaats gevonden door middel van 
buurtassistenten die huis-aan-huis aanbellen, gezamenlijk behoefteonderzoek en onafhankelijk 
klanttevredenheidsonderzoek door een externe partij.  
In uw aanvraag maakt u echter onvoldoende aannemelijk hoe u de onderzoeksresultaten heeft vertaald in 
een concreet en passend aanbod dat aansluit op de behoeften van de verschillende doelgroepen zoals 
genoemd in de toelichting van artikel 2.2.2 van de subsidieregeling. U licht niet voldoende toe hoe het 
onderzoek heeft geleid tot concreet aanbod afgestemd op de behoefte voor jeugdigen en voor inwoners 
van verschillende culturele achtergronden.  
In artikel 2.2.1 onder b van de subsidieregeling staat als vereiste aangegeven dat het aanbod, waar 
mogelijk, zoveel mogelijk in collectieve vorm dient te worden aangeboden. Uit uw aanvraag blijkt 
onvoldoende concreet hoe u de behoefte van de verschillende doelgroepen heeft vertaald naar een 
passend aanbod in collectieve vorm.   
 
Op basis van bovenstaande argumenten hebben wij u de score ‘matig’ toegekend op dit onderdeel.  
 
Aanbod gericht op ontwikkelen en vergroten van vaardigheden gericht op zelfredzaamheid is voldoende 
In uw aanvraag beschrijft u dat u gebruik maakt van een gezondheidsgerichte benadering. Uit de 
aanvraag wordt echter niet duidelijk tot welke gebruikte methoden deze benadering leidt.  
In uw aanvraag geeft u aan gebruik te maken van de Sociale Netwerk Versterking (SNV) methode en van 
een Persoonlijk Plan. U geeft aan dat de SNV-methode gebruikt wordt om vast te stellen wat inwoners 
nodig hebben om (meer) zelfredzaam te zijn. U licht echter niet toe hoe dit vertaald wordt naar activiteiten 
om inwoners meer zelfredzaamheid te maken. Tevens legt u niet uit onder welke omstandigheden het 
Persoonlijk Plan ingezet wordt en hoe dit leidt tot een versterking van de zelfredzaamheid. Overige 
methoden worden niet beschreven in uw aanvraag.  
 
Op basis van de bovenstaande argumenten hebben wij u de score ‘voldoende’ toegekend op dit 
onderdeel.  
 
Inzet op versterken van netwerk en inzet informele ondersteuning is goed 
Uit uw aanvraag blijkt dat het versterken van het netwerk van kwetsbare inwoners één van uw 
kernactiviteiten is. Tevens zet u sterk in op informele ondersteuning.  
 
Op basis van bovenstaande argumenten hebben wij u de score ‘goed’ toegekend op dit onderdeel.  
 
Inbedding in lokale en sociale infrastructuur is voldoende 
In uw aanvraag geeft u aan goed op de hoogte te zijn van de hulpvragen van inwoners van stadsdeel 
Zuidwest. Dit heeft u aannemelijk gemaakt door uitgevoerde onderzoeken en veel gesprekken die u heeft 
gevoerd met buurtbewoners (zie ook onderdeel A). Daarnaast stelt u in uw aanvraag dat uw 
onderaannemer MEE Veluwe al jaren actief is als aanbieder van inwonersondersteuning in stadsdeel 
Zuidwest. U geeft aan dat MEE Veluwe de hulpvragen van inwoners kent en ze goed te vinden zijn door 
inwoners. 
Wij stellen dan ook vast dat u voldoende op de hoogte bent van de hulpvragen.  
 
U geeft aan dat het onderzoek dat u heeft uitgevoerd leidend is voor de activiteiten die u uitvoert.  
In uw aanvraag wordt echter onvoldoende aannemelijk gemaakt hoe de op basis van de onderzoeken 
geconstateerde hulpvragen hebben geleid tot een concreet aanbod dat aansluit op de behoeften van de 
verschillende doelgroepen zoals genoemd in de toelichting van artikel 2.2.2 van de subsidieregeling.   
 
U licht in uw aanvraag duidelijk toe met welke andere instanties in het stadsdeel u samenwerkt om 
overlap en lacunes te voorkomen. 
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U maakt echter onvoldoende concreet hoe het aanbod aansluit en is afgestemd met andere 
voorzieningen uit het stadsdeel.  
 
In de subsidieregeling is opgenomen dat de aanvragen per stadsdeel op dit punt met elkaar vergeleken  
worden (toelichting artikel 2.2.2).  
 
Op basis van bovenstaande argumenten hebben wij u de score ‘voldoende’ toegekend op dit onderdeel. 
 
Op grond van artikel 2.2 eerste lid van de subsidieregeling wijzen wij uw aanvraag om subsidie voor 
Inwonersondersteuning af. 
 
Niet eens met het besluit 
Bent u het niet eens met de inhoud van dit besluit? Dan kunt u binnen 6 weken na de verzenddatum van 
het besluit bezwaar indienen. Dat kan online via het formulier op www.apeldoorn.nl/bezwaarschrift of naar 
dit postadres: 
Gemeente Apeldoorn 
t.a.v. eenheid Veiligheid en Recht  
Postbus 9033 
7300 ES Apeldoorn 
 
Kijk voor meer informatie over de bezwaarprocedure op: www.apeldoorn.nl/bezwaarschrift. 
 
Heeft u nog vragen?  
Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met het Subsidiebureau via het mailadres 
subsidiebureau@apeldoorn.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders van Apeldoorn, 
 
 
 
Jessica Hoogeland 
Waarnemend manager eenheid Jeugd, Zorg en Welzijn 
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