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Onderwerp 

Afdoening motie ‘Consulteer vrijwilligersplatforms bij opstellen 

subsidieregelingen’ 

  

Uw raad heeft bij de bespreking van Platform Zorgvrijwilligers op 1 juli 2021 de door het raadslid 

mevrouw Klokkenburg-Reedeker ingediende motie ‘Consulteer vrijwilligersplatforms bij opstellen 

subsidieregelingen’ (RIS309419) aangenomen.  

 

De motie luidt als volgt: 

 

Constaterende, dat: 

• onlangs de nieuwe subsidieregeling “samen sociaal en vitaal Den Haag 2021” (RIS308715) is 

vastgesteld door het college. 

 

Overwegende, dat: 

• meerdere vrijwilligersorganisaties en -platforms hebben aangegeven niet betrokken te zijn 

geweest bij de totstandkoming van de subsidieregeling; 

• diverse organisaties en platforms hebben aangegeven dat de regeling in de huidige vorm 

inhoudelijk en procedureel niet werkbaar is. 

 

Verzoekt het college: 

• bij het opstellen van nieuwe subsidieregelingen, met name op het gebied van zorg en welzijn, 

input te verzamelen bij diverse relevante vrijwilligersplatforms, onder andere over de effecten 

op vrijwilligers en de werkbaarheid. 

 

Hierbij informeert het college de raad over de afdoening van de motie. 

 

De unaniem aangenomen motie ‘Onvervangbare dragers van onze samenleving’ (RIS310999), 

ingediend door het raadslid de heer Partiman bij de raadsvergadering van 16 december 2021, kent een 

vergelijkbaar verzoek als deze motie van het raadslid mevrouw Klokkenburg-Reedeker. Het college 

verwijst hiervoor graag naar de afdoening van de motie ‘Onvervangbare dragers van onze samenleving’ 

(RIS310999). 
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Het college onderneemt in het kort de volgende acties die relevant zijn voor de afdoening van deze 

specifieke motie: 

 

Het college zal de subsidieregeling Samen sociaal en vitaal Den Haag 2021 (RIS308715) door een 

externe partij laten evalueren. Het doel van deze evaluatie is: 

1) de inzichten en ervaringen van partners in de stad met de subsidieregeling, en de effecten van 

de huidige regeling goed in kaart te brengen; en 

2) aanpassingen in de subsidieregeling 2023 tijdig kunnen meenemen, om zo te zorgen dat we 

onze beoogde doelen en effecten bereiken. 

 

De evaluatie met partners in de stad wordt extern belegd bij een onafhankelijk, gespecialiseerd bureau  

en zal zich richten op de ervaringen van de partners in de stad, de inhoud van de regeling en het 

proces, en daar worden uiteraard de partners in de stad bij betrokken. De evaluatie zal in samenspraak 

met belanghebbenden en experts worden gedaan. Bij de evaluatie worden conform de motie alle 

maatschappelijke organisaties betrokken die een subsidieaanvraag voor 2022 hebben gedaan en alle 

maatschappelijke organisaties die in 2021 subsidie hebben ontvangen.  

 

Binnen de evaluatie zal onder meer worden geëvalueerd of de tendersystematiek voldoende passend is 

bij de pluriformiteit naar aard en omvang van de maatschappelijke partners, en wordt ook de 

onkostenvergoeding voor vrijwilligers meegenomen. Het college heeft geluisterd naar reacties van 

partners in de stad; daarom is bij het proces met name de communicatie met partners in de stad 

voorafgaand en tijdens het proces een aandachtspunt. De planning van de evaluatie is erop gericht om 

conform de motie de resultaten uiterlijk 1 april 2022 met de raad te delen. Daarbij zal de evaluatie 

worden gebruikt bij het opstellen van een verbeterde Subsidieregeling samen sociaal en vitaal. 

 

Het college beschouwt de motie hiermee als afgedaan. 

   

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

Ilma Merx Jan van Zanen 
 


