
Onderzoek bevindingen Fonds Samenlevingsinitiatieven (FSI) 2014-2018

1. Aanleiding:
Betreft in het Coalitieakkoord 2018-2022 genoemde onderzoek naar de mogelijkheden binnen het FSI om financiële ruimte te vinden voor een 
extra cultuurprogramma dat ervoor zorgt dat zoveel mogelijk inwoners kunnen genieten van cultuur uitgevoerd door lokale culturele 
organisaties. 

2. Achtergrond:
De raad heeft besloten met ingang van 2014 jaarlijks een bedrag van € 100.000 in het fonds te storten met als doel activiteiten financieel te 
ondersteunen die de saamhorigheid in Leusden versterken. De beoordeling van de aanvragen is in handen van een toetsingscommissie 
(vrijwilligers) en de formele verantwoordelijkheid ligt bij Lariks. Niet besteed geld wordt met een maximum van € 50.000 overgeheveld naar het 
volgend jaar. Bij voldoende budget en bij een activiteit met veel promotionele waarde kan afgeweken worden van de maximale bijdrage van 
€ 10.000. Daarnaast heeft de raad een aantal criteria vastgesteld. Zo worden herhalingsverzoeken boven de € 1.000 na drie jaar afgebouwd 
(bijdrage 1ste jaar 50%, 2de jaar 40% en 3de jaar 25%, 4de jaar 0%) en is externe financiering een voorwaarde. Dit geldt niet voor aanvragen 
tot € 1.000. De uitvoering van het fonds is in 2017 voor de tweede keer geëvalueerd. De eerstvolgende evaluatie staat in 2020 gepland. 

3. Bevindingen: 
Onderverdeling verstrekkingen op het gebied van Cultuur, Sport of Welzijn periode 2014 tot en met augustus 2018. 

jaar
Aantal 
aanvragen

Cultuur  bedrag Sport  bedrag Welzijn  bedrag  totaal 

2014 32 10  €      25.702 3  €    1.500 19  €         13.138  €                      40.340 

2015 51 7  €      25.925 6  €  20.125 38  €         35.216  €                      81.266 

2016 52 17  €      35.273 3  €  11.000 32  €         25.928  €                      72.201 

2017 55 16  €      59.630 * 8  €  18.684 31  €         30.462  €                    108.776 

2018 61 21  €      49.977* 6  €  20.229 34  €         36.573  €                    106.779 

 251 71  €   196.507 26  €  71.538 154  €       141.317  €                    409.362 
 
*inclusief aanvraag opera in 2017 € 45.000 en in 2018 € 35.000. Verstrekkingen 2014-2018 overige culturele activiteiten zijn in totaal € 116.507.
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Jaarlijks beschikbaar budget Fonds Samenlevingsinitiatieven
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Cultuur inclusief € 80.000 opera
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jaar start verstrekkingen Niet ingezet overheveling Naar algemene 
middelen

2014 € 100.000 € 40.340 € 59.660 Max. € 50.000 €   9.660

2015 € 100.000 + € 50.000 € 81.266 € 18.734 + € 50.000 Max. € 50.000 € 18.734

2016 € 100.000 + € 50.000 € 72.201 € 27.799 + € 50.000 Max. € 50.000 € 27.799

2017 € 100.000 + € 50.000 € 108.776 € 41.224 € 41.224 0

2018 € 100.000 + € 41.224 € 106.779 € 34.445 € 34.445 0

4. Conclusies:
 Het aantal toekenningen verdeeld over cultuur, welzijn en sport is ieder jaar anders alsook de hoogte van het bedrag. De “samenleving” 

bepaalt de verdeling van de middelen door aan te vragen. De verstrekkingen wisselen van een paar honderd euro tot een paar duizend 
euro. Met uitschieters naar € 10.000 voor Avondvierdaagse, Dickens festival, AFAS sportzomerweken en DAVA en in 2017 € 45.000 en 
in 2018 € 35.000 voor Stichting Opera Leusden. De bedragen voor de opera waren mogelijk door het beschikbare budget in het fonds. 
In principe gaat het om toekenningen van maximaal € 10.000 per activiteit. 

 Ten opzichte van cultuur en welzijn wordt voor sportieve activiteiten minder vaak aangevraagd. Bij aanvragen van welzijnsactiviteiten 
gaat het om veel activiteiten en lage uitvoeringskosten.  

 Er is tot nu toe voldoende budget geweest om aanvragen die voldoen aan de criteria te honoreren. 
 Vanuit de voorgaande jaren is voor 2018 een bedrag van € 41.224 overgeheveld. Er is in 2018 € 106.779 verstrekt. Overheveling naar 

2019 is € 34.445. 
 Door de honorering van twee grote aanvragen van Stichting Opera Leusden is in 2017 en in 2018 de maximale inzet (€ 100.000) van 

het fonds gebruikt. 
 Na drie jaar kan het voorkomen dat herhalingsverzoeken van succesvolle projecten niet meer of deels gehonoreerd worden en derhalve 

niet uitgevoerd kunnen worden. Organisaties zijn er dan niet in geslaagd voldoende externe financiering te vinden. 
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