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In deze folder leest u meer over de stimuleringssubsidie van de gemeente Delft. De volgende vier 

vragen worden beantwoord:  

 

1. Wat is een stimuleringssubsidie?  

2. Waarvoor kan ik een stimuleringssubsidie aanvragen?  

3. Wat zijn de voorwaarden van een stimuleringssubsidie?  

4. Hoe kan ik een stimuleringssubsidie aanvragen en wat is de verdere procedure?  

 

Wat is een stimuleringssubsidie? 

De rol van de gemeente verandert. De samenleving zit in een overgang van verzorgingsstaat naar 

participatiesamenleving, waarin de gemeente meer als regisseur en facilitator optreedt. Dit betekent 

dat juist nu de gemeente burgers en organisaties hard nodig heeft om met elkaar een leefbare, prettige 

samenleving te realiseren. Een samenleving waarin iedereen mee kan doen.  

 

Subsidie is één van de instrumenten om deze prettige samenleving met elkaar te realiseren. Het 

Delftse subsidiesysteem bestaat uit een door de raad vastgesteld Subsidiebeleidskader en 

Subsidiekaderverordening waarin het beleid van de gemeente op gebied van subsidie in hoofdlijnen is 

vastgelegd. Tot 2015 waren er subsidiebeleidsregels per thema waarin het aanvragen en afhandelen van 

prestatiesubsidies, waarderingssubsidies en incidentele subsidies werden geregeld.  

 

Op verzoek van de raad en het college is de inzet van waarderingssubsidies en incidentele subsidies 

herijkt. Hiervoor hebben onder andere een aantal bijeenkomsten plaatsgevonden met partners uit de 

stad. De herijking heeft geleid tot een nieuwe subsidievorm: de Stimuleringssubsidie.  

 

Deze stimuleringssubsidie is vastgelegd in de subsidiebeleidsregel Stimulering Participatie en Innovatie 

(2014-2018) (zie www.delft.nl/subsidie) In deze subsidiebeleidsregel kunt u lezen dat de waarderings- 

en incidentele subsidies vervallen en worden vervangen door de stimuleringssubsidie. Vanaf 2015 is 

deze subsidieregel in werking getreden.  

 

Uitgangspunten stimuleringssubsidie 

Voor de stimuleringssubsidie gelden de volgende uitgangspunten:  

 

1. De stimuleringssubsidie voor Participatie en Innovatie is één subsidievorm met één budget: de 

huidige waarderings- en incidentele subsidies zijn samengevoegd tot één subsidievorm, namelijk 

de stimuleringssubsidie. Het budget kan uit verschillende deelbudgetten bestaan.  

2. Het stimuleringssubsidiebudget is bedoeld voor activiteiten en projecten door organisaties en 

(groepen) burgers die bijdragen aan de twee hoofdpijlers van de gemeente Delft: 

Participatiesamenleving en Innovatieve stad.  

3. De raad kan (op voorstel van het college) jaarlijks of twee jaarlijks prioriteiten binnen de 

hoofddoelstellingen vaststellen waar het budget bij voorrang voor gebruikt kan worden.  

4. Een deel van het stimuleringsbudget is bedoeld voor het versterken van de eigen kracht van 

organisaties en (groepen) burgers. De gemeente gaat steeds meer uit van eigen kracht van 
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burgers en organisaties. Dit gaat niet altijd vanzelf. Een deel van het subsidiebudget zal dan ook 

worden ingezet voor het versterken van maatschappelijke organisaties en actieve burgers, 

door onder andere deskundigheidsbevordering. Doel daarvan is dat organisaties meer 

zelfredzaam worden en op termijn minder afhankelijk van subsidies.  

5. Een stimuleringssubsidie is een subsidie gericht op een incidentele activiteit of project. 

Wanneer de subsidie toegekend wordt, wil dat niet zeggen dat het de volgende keer weer 

toegekend wordt. Doel is dat organisaties sterker worden, zodat ze minder afhankelijk worden 

van gemeentelijke subsidie. 

 

Budget voor innoveren in het sociaal domein 

Er is een extra budget aan de stimuleringssubsidie toegevoegd voor innovaties in het sociaal domein. 

Zie de flyer ‘Aandacht voor innoveren’ op www.delft.nl/subsidie voor meer informatie.  

 

Waarvoor kan ik een stimuleringssubsidie aanvragen? 

De Stimuleringssubsidie is een subsidie die bijdraagt aan het stimuleren van Participatie en Innovatie, de 

twee hoofddoelstellingen van de gemeente Delft. Beide doelen hebben te maken met de onderwerpen 

participatie, eigen en gezamenlijke kracht, zelfredzaamheid, sociaal klimaat, veiligheid, educatie, cultuur, 

sport, (sociale) innovatie, duurzaamheid en milieu. Deze onderwerpen zijn vertaald in een aantal 

doelstellingen: 

 

1. Participatie van inwoners van Delft bevorderen  

 

2. Eigen en gezamenlijke kracht van Delftenaren bevorderen  

 

3. Goed sociaal klimaat en veiligheid bevorderen  

 

4. Duurzaamheid en het Delftse milieu bevorderen  

 

Ad 1. Participatie van inwoners van Delft bevorderen  

In onze participatiesamenleving is het van belang dat Delftenaren aan het werk zijn en/of sociaal 

maatschappelijk actief. We verwachten dat iedereen een steentje bijdraagt aan de samenleving, 

natuurlijk naar vermogen. We ondersteunen dan ook activiteiten en projecten die meedoen, actief 

burgerschap en vrijwilligerswerk stimuleren. 

  

De gemeente Delft subsidieert activiteiten/initiatieven/projecten:  

 

 die meedoen/participatie stimuleren (op gebied van onder andere educatie, cultuur, sport) 

 die vrijwilligerswerk en actief burgerschap stimuleren  

 

Ad 2. Eigen en gezamenlijke kracht van Delftenaren bevorderen  

Het grootste deel van de Delftenaren kan zich prima zelf redden. Voor een klein deel van de 

Delftenaren is eigen kracht en zelfredzaamheid niet vanzelfsprekend. Hiervoor kunnen allerlei redenen 

zijn. Vaak staan deze mensen niet in hun eigen kracht en/of missen een sociaal netwerk. Daarom 

verstrekt de gemeente subsidies aan activiteiten/initiatieven/projecten:  
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 die de eigen kracht en gezamenlijke kracht van Delftenaren vergroten (zoals wegwerken van 

taalachterstanden, wegwerken van schulden, armoedebestrijding, belangenbehartiging en 

voorlichting, activiteiten die talentontwikkeling bevorderen, cultuur- en sportparticipatie)  

 die ervoor zorgen dat mensen niet in een kwetsbare situatie terecht komen (preventie) 

 die ervoor zorgen dat de voorzieningen voor iedereen toegankelijk zijn (bijvoorbeeld 

zorgvoorzieningen en vrije tijdsvoorzieningen)  

 die gericht zijn op gezond leven (zoals bewegen, sport en gezonde voeding)  

 

Ad 3. Sociaal klimaat en veiligheid bevorderen  

Delft streeft naar een leefbare, veilige stad met een goed sociaal klimaat, waar de verschillende 

culturen op een respectvolle manier met elkaar omgaan. Extra aandacht is er voor het verbeteren van 

bepaalde wijken, de zogenaamde aandachtswijken.  

 

De gemeente verstrekt subsidie aan activiteiten/initiatieven/projecten die het sociale klimaat in de wijk 

of de stad bevorderen (bijvoorbeeld ontmoetingsactiviteiten, activiteiten gericht op preventie van 

overlast en criminaliteit, jongerenparticipatie)  

 

Ad 4. Duurzaamheid en Delftse milieu bevorderen  

De gemeente wil graag dat Delft een leefbare en duurzame stad is. Daarom willen we organisaties en 

inwoners stimuleren om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor duurzaam gedrag en het milieu.  

De gemeente verstrekt subsidie aan activiteiten/initiatieven/projecten: 

  

 die bijdragen aan verbetering van het Delftse milieu of die uitstralingseffecten op het gebied 

van duurzaamheid hebben (denk aan gedragsverbetering, gedragsverandering of 

kennisoverdracht)  

 die bijdragen aan een duurzaam en energieneutraal Delft  

 die milieuvriendelijk gedrag stimuleren  

 die informatie uitwisseling, educatie en dialoog op het gebied van duurzaamheid en milieu 

stimuleren (bijvoorbeeld natuureducatie).  

 

Naast deze doelstellingen kan er ook subsidie worden aangevraagd voor activiteiten die de eigen 

organisatie versterken, zodat organisaties en (groepen) burgers meer zelfredzaam kunnen worden.  

 

Wat zijn de voorwaarden voor een stimuleringssubsidie? 

Er zijn zes criteria geformuleerd waarmee de gemeente Delft de subsidieaanvragen weegt. Alle zes de 

criteria wegen even zwaar.  

 

1. Een activiteit heeft voorkeur voor subsidie wanneer er met andere partijen wordt 

samengewerkt. Vanuit de gedachte dat je samen sterker staat, wil de gemeente samenwerking 

en verbindingen tussen burgers en organisaties (groepen) burgers stimuleren. Bijvoorbeeld een 

migrantenorganisatie die samen met een zorginstelling werkt aan het meer toegankelijk maken 

van de zorg voor een doelgroep die minder goed bereikt wordt.  

 

2. Een activiteit heeft voorkeur voor subsidie als het op meerdere doelstellingen betrekking 

heeft. Bijvoorbeeld een culturele activiteit die de eigen kracht van jongeren versterkt en 

tegelijkertijd ook innovatief is en waarmee creativiteit/talenten van jongeren ontwikkelt 

worden, heeft de voorkeur boven een eenmalige schildercursus. Echter, activiteiten kunnen 

zich ook richten op een specifieke doelstelling, omdat daar de expertise ligt.  
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3. Een activiteit heeft voorkeur voor subsidie wanneer er sprake is van een maatschappelijk 

verantwoorde activiteit waarbij gewerkt wordt met de inzet van vrijwilligers. Van 

subsidiepartners wordt verwacht dat zij een maatschappelijke rol op zich nemen. Dit kan 

bijvoorbeeld door hun activiteiten te richten op het versterken van eigen kracht van meer 

kwetsbaren of door maatschappelijk verantwoord te verenigen. De gemeente kan organisaties 

ondersteunen om die maatschappelijke rol op te pakken.  

 

4. Een activiteit heeft voorkeur voor subsidie wanneer er sprake is van cofinanciering. Minimaal 

tussen de 25 en 50%. De gemeente wil initiatieven ondersteunen. Tegelijkertijd wil ze niet dat 

partijen volledig afhankelijk zijn van de subsidie. Door co-financiering te vragen wordt van 

subsidieaanvragers verlangd te onderzoeken wat zij zelf kunnen financieren en wat zij via 

andere geldstromen kunnen aanboren. Uren die vrijwilligers ten behoeve van de activiteit of 

het project (zullen) maken kunnen ook worden opgevoerd als co-financiering.  

 

5. Een activiteit of project heeft voorkeur voor subsidie als het vernieuwende elementen bevat 

die bijdragen aan de doelstellingen. De gemeente wil graag vernieuwende activiteiten en 

projecten stimuleren. Zowel organisaties als (groepen) burgers kunnen een 

stimuleringssubsidie aanvragen.  

 

6. Een activiteit of project heeft voorkeur voor subsidie wanneer nagedacht is over hoe een 

activiteit voortgezet kan worden wanneer de subsidie afloopt (behalve als het gaat om een 

eenmalige activiteit). Dit om de continuïteit van de activiteiten te waarborgen. 

 

Hoe kan ik een stimuleringssubsidie aanvragen en wat is de verdere procedure? 

Een stimuleringssubsidie kan worden aangevraagd met het subsidieaanvraagformulier, dat te vinden is 

op de www.delft.nl/subsidie. Dit aanvraagformulier stuurt u naar het gemeentelijk subsidiebureau, 

Postbus 78, 2600 ME Delft.  

 

De gemeente beoordeelt de subsidieaanvragen iedere eerste week van de maand integraal aan de hand 

van de hierboven beschreven doelstellingen en criteria. De subsidieaanvragers voor activiteiten en 

projecten die op elkaar lijken zullen gestimuleerd worden om samen te werken.  

 

Een overzicht van de data van de beoordelingsrondes, en de uiterlijke data waarop de subsidieaanvraag 

binnen moet zijn zal ruim van te voren op de gemeentelijke website gepubliceerd worden (zie link). 

Wanneer een subsidieaanvraag niet op tijd binnen is voor een ronde, schuift hij automatisch door naar 

de volgende ronde. Binnen 8 weken krijgt u een antwoord op uw subsidieaanvraag.  

 

Per ronde wordt vooraf de hoogte van het subsidiebudget bepaald, het subsidieplafond. Dit is het 

jaarlijkse stimuleringssubsidiebudget gedeeld door het aantal rondes waarin de aanvragen behandeld 

worden. De subsidies worden beoordeeld aan de hand van de bijdragen aan de gemeentelijke 

doelstellingen en de criteria en het subsidieplafond.  

 

Verantwoording 

Wanneer de subsidie wordt toegekend moet de subsidieontvanger bij subsidies vanaf € 2500,- tot  

€ 10.000,- een financiële en inhoudelijke verantwoording indienen. Bij subsidies vanaf € 10.000,- zal 

een verzoek tot vaststelling moeten worden ingediend door de subsidieontvanger, met een inhoudelijk 

verslag van de activiteiten, een overzicht van inkomsten en uitgaven en een bestuursverklaring. Voor 
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subsidies tot € 2500,- hoeft geen verantwoording te worden ingediend. De gemeente kan wel een 

steekproef nemen en toch om verantwoording vragen.  

 

Wanneer een activiteit of project waarvoor subsidie is ontvangen niet doorgaat moet dit altijd 

schriftelijk gemeld worden aan de gemeente.  

 

Op www.delft.nl/subsidie vindt u onder andere het aanvraagformulier Stimuleringssubsidie. 

http://www.delft.nl/subsidie

