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Onderwerp 

Afdoening motie: 'Kaders regeling verbindingssubsidie' 

  

Uw raad heeft bij de bespreking van het voorstel van het college inzake Bouwen aan een verbonden 

Stad (RIS308172) op 15 april 2021 de door het raadslid mevrouw Klokkenburg-Reedeker ingediende 

motie L.6  ‘Kaders regeling ‘verbindingssubsidie’ (RIS308535) aangenomen. 

De motie luidt als volgt: 

Constaterende dat:  

• het ontwikkelen van een subsidieregeling voor financiële ondersteuning van initiatieven uit de 

stad een van de actiepunten is uit de 'verbindingsnota';  

• voor deze subsidieregeling de kaders nog moeten worden vastgesteld; 

 

Overwegende dat:  

• in de nota ‘de democratische rechtsstaat’ staat genoemd als kader voor de initiatieven uit de 

stad, maar er geen heldere, concrete doelen staan geformuleerd, zoals het bijdragen aan de 

kernwaarden van de Nederlandse samenleving: gelijkwaardigheid, vrijheid en solidariteit;  

• verbinding tussen inwoners van Den Haag op vele manieren tot stand kan komen;  

• de ‘verbindingssubsidie’ niet bedoeld is om mensen binnen één specifieke bevolkingsgroep te 

verbinden;  

 

Van mening dat:  

• alle inwoners met goede ideeën gebruik moeten kunnen maken van de subsidie en niet alleen 

organisaties;  

 

Verzoekt het college:  

• de subsidieregeling dusdanig op te stellen dat deze voor alle inwoners toegankelijk en 

begrijpelijk is;  

• in de uitwerking van de subsidieregeling op te nemen dat de subsidie bedoeld is voor activiteiten 

waarbij diverse groepen inwoners participeren en hierop actief te controleren; 
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Hierbij informeert het college de raad over de afdoening van de motie. 

 

Het college deelt de overtuiging dat zoveel personen en organisaties als mogelijk, mits zij activiteiten 

organiseren passend onder de subsidieregeling, gebruik moeten kunnen maken van een subsidie. 

Momenteel wordt de regeling opgesteld, daarbij wordt onderzocht aan wie subsidie kan worden 

toegekend. Hierbij wordt in eerste instantie de standaardbepaling van de ASV gevolgd. Deze zegt dat 

subsidie wordt verstrekt aan rechtspersonen maar dat het college ervoor kan kiezen om subsidie te 

verstrekken aan natuurlijke personen indien de doelmatigheid en doeltreffendheid van de verstrekking 

zich hier niet tegen verzetten. 

De leesbaarheid van de regeling is van groot belang, om zoveel mogelijk passende aanvragen binnen te 

krijgen. Daarom zal de regeling op de website denhaag.nl/subsidies in begrijpelijke taal worden 

toegelicht. Daarnaast komt er ook een duidelijk aanvraagformulier en zullen partijen in de stad 

worden geïnformeerd over de regeling. Uiteraard zal ook de subsidieregeling zelf niet nodeloos 

ingewikkeld worden gemaakt en is helderheid en eenduidigheid een leidend principe bij het opstellen 

ervan. 

 

Voorts deelt het college het belang van uitwisseling tussen diverse groepen inwoners, om zo wezenlijke 

verbinding tot stand te brengen. Deze regeling gaat zowel over de verbindingsnota als over de 

antidiscriminatie nota. Daarom zal er in de regeling aandacht zijn voor dit belang, in het bijzonder bij 

activiteiten gericht op verbinding, of anderszins waar uitwisseling een versterkend effect heeft op de 

doelstellingen. 

Het college beschouwt de motie hiermee als afgedaan. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

Ilma Merx Jan van Zanen 

 

 

 

 

 

 


