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Onderwerp Herverdeling middelen Fonds Samenlevingsinitiatieven door 
ruimere criteria toe te passen

Voorstel
Het college stelt u voor:
1. het Fonds Samenlevingsinitiatieven breder in te zetten door het jaarlijks beschikbaar 

budget te verdelen over twee doelstellingen 1. de saamhorigheid in Leusden versterken 
(€ 50.000) en 2. Leusden bruisender en leuker maken (€ 50.000).

2. de criteria a-i (conform bijlage) voor het Fonds Samenlevingsinitiatieven vast te stellen. 

Aanleiding
Bij het opstellen van het Coalitieakkoord en de verdere uitwerking van het akkoord in het 
CUP hebben wij moeten constateren dat wij bij onze begrotingspositie geen extra middelen 
hebben kunnen vinden voor het cultuurprogramma. Wel hebben wij, zoals ook in het CUP 
onder nr. 6.4,  Een bruisend en leuker Leusden is opgenomen, bekeken of wij binnen het FSI 
ruimte kunnen scheppen om meer culturele activiteiten mogelijk te maken. Aan de hand van 
de verstrekkingen uit het FSI over de periode 2014 – 2018 hebben wij geconstateerd dat het 
fonds voor circa 40% wordt benut voor doorgaans kleinere, eenmalige activiteiten die 
bijdragen aan de sociale cohesie op ‘buurt- en straatniveau’. Wij zien graag dat dit de 
ondersteuning uit het fonds voor deze activiteiten ook de komende jaren kan doorgaan en 
ook dat de financiële ruimte (de andere 50%) breder ingezet en volledig benut wordt. 
Daarom stellen wij voor om als tweede doelstelling toe te voegen dat het fonds ook kan 
worden ingezet ten behoeve van activiteiten die Leusden ‘bruisender en leuker’ kunnen 
maken en daarvoor binnen het fonds jaarlijks een bedrag van € 50.000,- te oormerken. 
Doorgaans gaat het om activiteiten die een groter aantal inwoners bereiken zoals de 
Avondvierdaagse of het Dickens Festival en die een groter financieel beslag kennen. Door 
meer ruimte in het fonds voor dit soort activiteiten aan te brengen, verwachten wij dat meer 
organisaties een beroep zullen en kunnen doen op het fonds. Daarnaast willen wij ook de 
mogelijkheid bieden dat voor dit soort activiteiten die vaak maatschappelijk gewaardeerd 
worden, ook na 3 jaar – de maximale termijn die het fonds thans voor ondersteuning kent – 
een bijdrage vanuit het fonds gecontinueerd kan worden zodat deze op de “Leusdense 
agenda’ kunnen blijven staan.

Doel / Effect
Door meer te sturen op besteding van de middelen in het Fonds Samenlevingsinitiatieven 
worden meerdere doelstellingen gerealiseerd. Naast het versterken van de saamhorigheid in 
Leusden wordt Leusden door extra inzet van cultuur en sport voor de inwoners leuker en 
bruisender. Bijkomend effect kan zijn dat Leusden hierdoor meer op de kaart wordt gezet 
voor mensen buiten Leusden.
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Argumenten
1.1. Door meer te sturen op de besteding van het fonds wordt het fonds optimaal benut. 

Door één doelstelling na te streven werden er minder aanvragen ingediend of aanvragen 
afgewezen. Hierdoor bleef er jaarlijks geld over of ging er een groot bedrag naar één project 
toe. Door het fonds voor een tweede doelstelling in te zetten, kunnen ook andere aanvragen 
worden gehonoreerd. 

1.2. Door het beschikbare budget gelijkelijk te verdelen over de doeleinden wordt 
gestuurd op het bereiken van de in het coalitieakkoord 2018-2022 genoemde 
doelstellingen.

Om deze doelstellingen te bereiken moeten initiatiefnemers financieel ondersteund worden 
zodat zij in staat worden gesteld om extra activiteiten uit te kunnen voeren. Daarnaast blijven 
we het belangrijk vinden dat de samenleving actief betrokken is. Het principe Samenleving 
Voorop blijft gehandhaafd. De externe toetsingscommissie bestaande uit Leusdense 
vrijwilligers beoordeelt aan de hand van de ingediende aanvragen en toetst deze aanvragen 
aan de door de raad vastgestelde criteria. Dit onder de verantwoordelijkheid van Lariks. 

2. Door ruimere criteria te hanteren wordt het fonds toegankelijker voor meerdere 
initiatiefnemers. 

Om zoveel mogelijk initiatieven financieel te kunnen ondersteunen, wordt de externe 
financieringseis versoepeld en kan maximaal € 10.000 per activiteit verstrekt worden. 
Het lukt niet alle organisaties na 3 jaar met uitsluitend externe financiering de activiteiten uit 
te voeren. Dit zou betekenen dat succesvolle activiteiten moeten worden beëindigd vanwege 
financiering. Hierdoor gaan goede samenlevingsinitiatieven verloren. Door de criteria ruimer 
te formuleren, kunnen succesvolle activiteiten voor meerdere jaren worden ingezet.

Tegenargumenten 
1.1. Door verschillende doelstellingen na te streven en de criteria te wijzigen wordt het 

voor aanvragers onduidelijker of en waar je terecht kan met een aanvraag en voor de 
toetsingscommissie moeilijker de aanvraag te beoordelen

Een groot aantal lokale culturele organisaties, de leden van de Cultuurkoepel en de leden 
van de toetsingscommissie zijn in het voortraject meegenomen en hebben meegedacht in 
het formuleren van de criteria. In de criteria geven we zo duidelijk mogelijk aan wanneer een 
initiatief in aanmerking komt voor een gift uit het fonds zonder alles teveel dicht te timmeren. 
Als uit de praktijk blijkt dat meer expertise in de toetsingscommissie nodig is, wordt deze met 
een lid uitgebreid. 
We vragen aan Lariks om extra aandacht te geven aan hun PR taak. Dat kan via hun 
website maar ook via de Leusderkrant.  

1.2. Of een activiteit ingezet wordt om de saamhorigheid te versterken of om Leusden 
leuker en bruisender te maken is niet altijd duidelijk. 

Het belangrijkste doel waarvoor de activiteit wordt uitgevoerd, is bepalend. Dit moet duidelijk 
in het projectplan worden beschreven. Zo zal aangegeven worden hoe groot het bereik is 
(als bezoeker of deelnemer) en voor welke specifieke doelgroep. Veel kleine aanvragen die 
buurtgericht zijn, zullen onder de eerste doelstelling vallen. Grotere evenementen die voor 
alle Leusdenaren toegankelijk zijn, zullen veelal onder de tweede doelstelling vallen. Daar 
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waar het niet duidelijk is, kan de toetsingscommissie mede op grond van de beschikbare 
middelen in het fonds besluiten voor welke doelstelling de bijdrage wordt ingezet. 
Vooralsnog schatten we in dat de verdeling van € 50.000 per doelstelling een juiste verdeling 
is.

1.3. Door schotten te zetten tussen de beschikbare middelen voor verschillende 
doelstellingen is er risico dat het geld voor bepaalde activiteiten ‘op’ is.

De flexibiliteit binnen het fonds neemt door het werken met schotten af, ook naarmate er 
meer structurele financiering plaatsvindt. We denken dat samenwerken op deze wijze wel 
extra gestimuleerd wordt en zo kosten meer gedeeld worden. Het fonds wordt zo ook 
efficiënter ingezet.

Plan van aanpak / Tijdsplanning
Bij een positief raadsbesluit de nieuwe werkwijze per 1 april 2019 in laten gaan. In 2021 
wordt deze werkwijze geëvalueerd en wordt daar waar nodig aangepast. Dit wordt dan 
opnieuw voorgelegd aan de raad.

Bijlagen
1. Onderzoek bevindingen Fonds Samenlevingsinitiatieven 2014-2018
2. Gewijzigde criteria Fonds Samenlevingsinitiatieven 2019

Het college van de gemeente Leusden,

H.W. de Graaf G.J. Bouwmeester
directeur-secretaris burgemeester
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Raadsbesluit

De raad van de gemeente Leusden:

Besluit op basis van het voorstel van het college van 22 januari 2019, nummer: L201176.

b e s l u i t:
1. het Fonds Samenlevingsinitiatieven breder in te zetten door het jaarlijks beschikbaar 

budget te verdelen over twee doelstellingen 1. de saamhorigheid in Leusden versterken 
(€ 50.000) en 2. Leusden bruisender en leuker maken (€ 50.000).

2. de volgende criteria voor het Fonds Samenlevingsinitiatieven vast te stellen:

a. Alleen inwoners van Leusden en organisaties die gevestigd of werkzaam zijn in de 
gemeente Leusden kunnen in aanmerking komen. Het gaat om een publiek, 
openbaar initiatief zonder commercieel of particulier belang.

b. Het project moet doelmatig en doeltreffend uitgevoerd worden. Dit moet blijken uit 
een vooraf ingediend projectplan en -begroting en wordt door de toetsingscommissie 
beoordeeld.  

c. Externe medefinanciering bij aanvragen boven de € 1.000 is een voorwaarde en is 
vooraf geregeld. De financiële bijdrage uit het fonds bedraagt maximaal 50% van de 
activiteitenkosten tot een maximum van € 10.000 per aanvraag. Een activiteit kan 
bestaan uit verschillende onderdelen met verschillende uitvoerders en kan ingezet 
worden voor verschillende doelstellingen. Echter de totale financiële bijdrage uit het 
Fonds Samenlevingsinitiatieven is nooit meer dan € 10.000 per activiteit. 

d. Als uit een evaluatie blijkt dat de activiteit van belang is voor Leusden, kan bij een  
aanvraag in de daaropvolgende jaren de financiering herhaald worden.
Dat blijkt uit de mate waarin: 
1) de activiteit extern gefinancierd wordt (minimaal 50%)
2) de activiteit een groot en/of specifiek aantal bezoekers of deelnemers genereert 
3) de activiteit aanvullend is op het bestaande aanbod en/of samengewerkt wordt 

met andere Leusdense organisaties. 

Herhalingsaanvragen worden getoetst aan de bovenstaande punten. 

e) Externe financiering is een gegeven. Met betrekking tot de bijdrage van deelnemers 
moet het gaan om een realistisch aantal deelnemers. Het eigen vermogen wordt als 
externe medefinanciering aangemerkt.

f) Voor kleine aanvragen tot € 1.000 wordt een uitzondering gemaakt en geen externe 
financiering als voorwaarde gesteld. Bij een aanvraag kan in de daaropvolgende 
jaren ook de financiering herhaald worden. Zaken die voor privé aangelegenheden 
worden gebruikt, komen niet voor financiering in aanmerking. 
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g) Activiteiten worden ingezet om onderstaande twee doelen te bereiken:
1. Primaire doel is de saamhorigheid in Leusden versterken. Iedereen kan naar 

eigen kunnen meedoen, inwoners van Leusden raken meer betrokken bij elkaar 
en leren elkaar beter kennen. Het gaat om welzijns-, culturele of sportieve 
activiteiten met een maatschappelijk doel als uitgangspunt. Dan gaat het om het 
bevorderen van de sociale samenhang en de leefbaarheid en het 
ondersteunen/waarderen van mantelzorgers in Leusden.

2. Primaire doel is Leusden leuker en bruisender te maken. Het gaat om inzet van 
extra culturele of sportieve activiteiten die bijdragen aan een aantrekkelijk 
Leusden georganiseerd door en voor Leusdense inwoners. De activiteiten worden 
voor een substantieel deel door Leusdense inwoners/organisaties uitgevoerd. 

h) Het project moet passen binnen wet- en regelgeving.

i) Aanvrager toont in het projectplan op overtuigende wijze aan dat activiteiten 
aansluiten bij de behoeften in de Leusdense samenleving en samenwerking met 
andere lokale organisaties is een pré. 

Besloten in de openbare raadsvergadering van 14 maart 2019

I. Schutte - van der Schans G.J. Bouwmeester
griffier voorzitter
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