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Afdoening motie M52: evenwichtige subsidieverlening 

vrijwilligersprojecten 

 

 

In de gemeenteraadsvergadering van 5 november 2015 hebben de gemeenteraadsleden de heer Grinwis en 

de dames Burgering en Teunissen bij de bespreking  van het voorstel van het college inzake 

Programmabegroting 2016-2019  (rv 119; RIS 285871) motie M.52.  ‘evenwichtige subsidieverdeling 

vrijwilligersprojecten’ ingediend. Deze motie is door de gemeenteraad aangenomen. Hierbij informeert het 

college de raad over de afdoening van de motie. 

 

De gemeenteraad van Den Haag, in vergadering bijeen op 5 november 2015, ter bespreking van het 

Voorstel van het college inzake Programmabegroting 2016-2019 (rv 119; RIS 285871); 

 

constaterende, dat het college een impuls geeft aan het vrijwilligersbeleid en hiervoor in 2016 € 3.113.000 

begroot (programma 8 Zorg en welzijn, product 670.0.01); 

 

constaterende, dat voor Stichting Present er een groei van het aantal vrijwilligers is van 473% sinds 2009 

versus de groei van betaalde krachten 29%; 

 

overwegende, dat de ontwikkelingen in de zorg met zich meebrengen dat er meer behoefte is aan vrijwillige 

hulp aan kwetsbare mensen; 

 

overwegende, dat in Den Haag kleine vrijwilligersorganisaties werken die vrijwilligerswerk van groepen 

organiseren en daarbij een relatief groot bereik hebben, zoals Stichting Present Den Haag, Den Haag 

Cares en Laluz; 

 

overwegende, dat deze organisaties hun mensen en middelen voor het grootste deel uit de Haagse 

maatschappij ontvangen, maar gemeentelijke subsidie een belangrijke basis legt voor het werk; 

 

overwegende, dat in de Commissie Samenleving van 28 oktober 2015 is toegezegd "voor de behandeling 

van de jaarrekening 2015 de commissie te informeren over de evaluatie van de stichting PEP in relatie tot 

andere instellingen"; 
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van mening dat, de exploitatiesubsidie achterblijft bij de groei van het werk van de kleine 

vrijwilligersorganisaties; 

 

verzoekt het college in de evaluatie expliciet aandacht te besteden aan kleinere vrijwilligersorganisaties, de 

mate waarin zij bijdragen aan de gemeentelijke doelstellingen op het gebied van vrijwilligerswerk en de 

groei van de basis-exploitatiesubsidie die nodig is om het werk verder uit te bouwen. 

 

 

Vrijwilligersorganisaties zijn de steunpilaren van het Haagse WMO-beleid. Het is een van de kaders die uw 

raad voor de WMO heeft vastgesteld. Het college heeft diverse maatregelen genomen om 

vrijwilligersorganisaties te versterken. Het college informeert met deze raadsmededeling uw raad over de 

voortgang, resultaten en maatregelen welke zijn genomen om vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties nog 

beter te kunnen ondersteunen.  

 

In het kader van de drie decentralisaties in het sociale domein hebben wij extra budget ingezet voor de 

ondersteuning van vrijwilligers. Zo is de subsidieregeling Stimuleren Vrijwillige Inzet geïntroduceerd. 

Jaarlijks is er subsidie beschikbaar voor vrijwilligersorganisaties die uitvoering geven aan de Wet 

maatschappelijke ondersteuning 2015-2016. 31 organisaties hebben in 2015 subsidie ontvangen voor het 

werven, trainen en ontwikkelen van vrijwilligers. In december 2015 zijn de criteria om in aanmerking te 

komen voor de subsidieregeling Stimuleren vrijwillige Inzet versoepeld. Waar organisaties eerst over 

maximaal 3 betaalde krachten mochten beschikken wordt er nu gekeken naar de verhouding tussen betaalde 

krachten en vrijwilligers. Vrijwilligersorganisaties komen in aanmerking voor de subsidieregeling 

Stimuleren Vrijwillige Inzet als de organisatie met minimaal 70 procent vrijwilligers werkt en uitvoering 

geven aan de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Omdat wij zien dat vrijwilligersorganisaties 

baat hebben bij deze regeling en er nog tal van organisaties zijn die deze steun verdienen wordt de regeling 

Stimuleren Vrijwillige Inzet voortgezet in 2016.  

 

Vrijwilligersorganisaties zoals Stichting Present, Den Haag Cares, Schuldhulpmaatje, Buddynetwerk, 

Humanitas en Stichting Laluz bieden met hun inzet van vrijwilligers hulp aan vele kwetsbare Hagenaars. 

Groei van de organisaties en het volume van deze sympathieke projecten is mede mogelijk door de inzet 

van vrijwillige coördinatoren en vrijwillige groepenbegeleiders. De inzet van vrijwilligers die de betaalde 

krachten ontlasten, wordt aangemoedigd en past binnen de ambities van het vrijwilligersbeleid om 

schaalvergroting van activiteiten te realiseren.  

 

In november 2015 is de ‘Den Haag Doet Vrijwilligersacademie’ gelanceerd. Dit platform komt tegemoet 

aan de scholings- en opleidingsbehoefte bij vrijwilligers. De eerste resultaten zijn positief met nu al 

negentig cursussen welke gratis worden aangeboden. Door blijvende investeringen is de doelstelling voor 

2016 om het aantal cursussen stapsgewijs te verhogen waarbij oog wordt gehouden voor de kwaliteit van 

aangeboden cursussen en trainingen.  

 

Ook de waardering van vrijwilligers heeft met de komst van de webwinkel op innovatieve wijze vorm 

gekregen. Deze webwinkel stelt vrijwilligers in staat om zelf te kiezen uit een ruim scala aan beloningen 

waarbij ook bedrijven in het kader van sociaal verantwoord ondernemen meedoen. Hiermee is gehoor 

gegeven aan een meer vraaggerichte manier van waardering.  

 

Om een nog breder publiek te bereiken is de website Volunteerthehague.nl ontwikkeld. Deze website is 

erop gericht om ook niet-Nederlandstaligen te bereiken en deze te stimuleren tot vrijwilligerswerk. 

Tegelijkertijd wordt onderzocht hoe vrijwilligerswerk nog aantrekkelijker en laagdrempeliger gemaakt kan 

worden voor studenten. Hier wordt onder andere bekeken hoe het doen van vrijwilligerswerk kan leiden tot 

korting op de woonlasten. 
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Naast de direct op vrijwilligers gerichte activiteiten zijn ook de vrijwilligers organisaties versterkt. In 2015 

is de ondersteuning aan vrijwilligersorganisaties geïntensiveerd. De stichting PEP Den Haag heeft al ruim 

150 vrijwilligersorganisaties geadviseerd over het verbeteren van hun vrijwilligersbeleid. Daarnaast is het 

vrijwilligersbeleid bij 23 organisaties op orde gebracht door een maatwerktraject of de inzet van een 

interim coördinator. Momenteel beschikken 45 vrijwilligersorganisaties in Den Haag over het keurmerk 

voor goed vrijwilligersbeleid ‘Goed Geregeld’.  

 

In 2015 en 2016 hebben verschillende vrijwilligersorganisaties bovenop de reguliere subsidie een 

additionele subsidie ontvangen voor het versterken van de organisatie. Voor een aantal van de organisaties 

is de subsidie ook structureel verhoogd. Bovendien zijn er incidenteel financiële middelen beschikbaar 

gesteld voor betere communicatie zodat organisaties beter zichtbaar worden en daardoor beter in staat zijn 

meer externe middelen te verwerven. Dankzij de extra middelen is het mogelijk om meer kwetsbare 

Hagenaars te ondersteunen. 

 

Bovenstaande activiteiten laten zien dat het college waar mogelijk het vrijwilligersbeleid versterkt en 

probeert uit te breiden ten gunste van vrijwilligers en de organisaties die zich inzetten voor vrijwilligers. In 

2016 is er blijvende aandacht voor het versterken van het vrijwilligersbeleid en er wordt dan ook blijvend 

geïnvesteerd in ideeën en activiteiten die ten goede komt aan de Haagse vrijwilliger.  

 

Het college stelt de raad voor de motie hiermee als afgedaan te beschouwen. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen 

 


