Advies van de ASD

Aan het college van burgemeester en wethouders van Lansingerland
Postbus 1
2650 AA Berkel en Rodenrijs
Ons kenmerk: ASD21.B.002
Lansingerland, 26 maart 2021
Geacht college,
Conform artikel 3:8 van de Verordening Sociaal Domein 2021 van de gemeente Lansingerland verzoekt
u de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) advies uit te brengen over de subsidieregeling
samenleving 2022.
Inleiding
De subsidieregeling samenleving 2022 is het vervolg op de Subsidieregeling Sociaal Domein 2021, met
daarbij als toevoeging het onderdeel Cultuur. Daarnaast is de subsidieregeling aangesloten op de in
ontwikkeling zijnde Samenlevingsvisie. Aangezien de subsidieregeling jaarlijks met ons wordt
besproken is het advies beknopt.
U heeft ons de subsidieregeling op 13 maart jl. toegestuurd. Op 25 maart hebben wij ons conceptadvies
toegelicht aan de betrokken beleidsmedewerkers.
Advies
1.

Algemeen:
a.

In het algemeen merkt de adviesraad op dat de samenlevingsvisie nog in ontwikkeling is, wat
een onzeker element is als er nu al wel in deze subsidieregeling naar wordt verwezen. Ook het
subsidieplafond wordt pas bepaald bij de vaststelling van de begroting 2022.

b. De adviesraad adviseert om de mogelijkheid tot bezwaar specifiek op te nemen in de regeling
en deze niet alleen te benoemen in de afgegeven beschikking. Slechts het noemen van de
mogelijkheid volstaat.
2.

Hoofdstuk 2. Subsidieproces:
a.

3.

Onder dit punt zouden wij graag ook de mogelijkheid willen toevoegen van het aanvragen van
een meerjarensubsidie. Weliswaar wordt daar bij punt 2.3 wel al aandacht aan besteed, maar
het betreft hier dan het onderwerp Toekennen en beschikken. Als de mogelijkheid bestaat hoort
dit ook te worden vermeld bij 2.1. Zeker omdat dit onderwerp bij zowel gemeente als
organisaties scheelt voor wat betreft de administratieve belasting én meer zekerheid geeft over
het aanbod in Lansingerland, hechten wij hier veel waarde aan.

Hoofdstuk 3. Voorwaarden:
a.

Bij punt 3.1 wordt als nadere voorwaarde voor een meerjarensubsidie de voorwaarde gesteld
dat ‘voor een meerjarensubsidie organisaties (en activiteiten) in aanmerking komen waarvoor de
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afgelopen vier jaar subsidie is verstrekt’. Dit suggereert dat een meerjarensubsidie alleen
aangevraagd kan worden door organisaties die al eerder een (meerjaren)subsidie hebben
gekregen.
4.

Hoofdstuk 4. Samenleving:
a.

De mogelijkheid voor onafhankelijke cliëntondersteuning staat nu alleen vermeld bij
Volwassen. De adviesraad adviseert om dit generiek beschikbaar te maken voor alle
doelgroepen, dus ook de jeugdigen (en hun vertegenwoordigers) en de ouderen.

b. De adviesraad adviseert tevens om doelgroep overstijgende opvang op te nemen binnen de
sociale infrastructuur.
c.

5.

Ondanks dat de gemeente Lansingerland zich vorig jaar heeft aangesloten bij de
Regenbooggemeenten wordt er geen aandacht besteed aan LHBTI-beleid. Is hier een reden
voor? Het zijn van een ‘Regenbooggemeente’ nodigt juist uit om initiatieven te ondersteunen die
in het teken staan van versterking van de positie van LHBTI’ers in onze gemeente. Dit
onderwerp zou bijvoorbeeld na punt 3 Antidiscriminatie kunnen worden opgenomen.

Hoofdstuk 5. Jeugd:
a.

Onder Jeugd A5 wordt gesproken over “Het ontwikkelen van talenten en taalkundige vaardigheden”.
Onder activiteiten wordt gesproken over: het verlagen van de ouderbijdrage voor
doelgroepkinderen, extra kosten voor het aanbieden van voorschoolse opvang en overige
activiteiten, gericht op het bestrijden van onderwijsachterstanden. Wordt bij deze drie
genoemde punten bedoeld dat er in specifieke gevallen ook géén bijdrage verschuldigd is?
Bijvoorbeeld bij het risico op taalachterstanden of omdat betreffende gezinnen gebruik maken
van schuldhulpverlening?

Tenslotte merkt de adviesraad op dat ondersteuning door vrijwilligers veel problemen kan voorkomen
en oplossen. Omdat in de regeling wordt gesproken over aanwezige deskundigheid en scholing bij
vrijwilligers rijst wel de vraag waar de grens ligt tussen het inzetten van een vrijwilliger en het inzetten
van een professional.
Afsluiting
Het is mij een genoegen u dit advies namens de ASD aan te bieden. Graag ontvangt de ASD een
schriftelijke reactie op dit voorstel. Indien u besluit om de aanbevelingen niet over te nemen dan
ontvangen wij graag een toelichting.

Hoogachtend,
Adviesraad Sociaal Domein Lansingerland,
A. Schoormans, voorzitter

ASD Lansingerland
Postbus 295
2650 AG Berkel en Rodenrijs
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Ons kenmerk U21.02239
Uw brief van 27 maart 2021

Onderwerp

Advies Subsidieregeling 2022

Geachte adviesraad,

Op 25 maart jl. namen wij met u de conceptsubsidieregeling 2022 door. Op 27 maart jl. ontvingen
wij uw schriftelijk advies, waarvoor dank. Met deze brief willen wij graag op uw advies reageren.
Mede naar aanleiding van uw opmerking (onder 1a.) dat de samenlevingsvisie nog in ontwikkeling
is, hebben wij ervoor gekozen om de ‘Subsidieregeling Samenleving 2022’ aan te passen naar de
‘Subsidieregeling Sociaal Domein en Cultuur 2022’. De Subsidieregeling blijft voor 2022 qua opzet
en doelstellingen gelijk aan 2021. Hiermee lopen we nog niet vooruit op een Samenlevingsvisie die
nog niet is vastgesteld. In 2022 stellen we de subsidieregeling voor 2023 bij om de regeling op de
Samenlevingsvisie te laten aansluiten.
Uw inhoudelijke adviezen onder 4b. en 4c. bewaren we dan ook voor de verwerking in de
Subsidieregeling 2023. Ook hebben we daarbij oog voor uw algemene opmerking over de grens
tussen het inzetten van vrijwilligers en professionals.
Uw meer technische/ tekstuele adviezen onder 1b., 2a., 3a. en 4a. hebben wij in de Subsidieregeling 2022 verwerkt.
In antwoord op uw vraag onder 5a: De ouderbijdrage wordt berekend over de eerste 2 dagdelen
waarop de peuteropvang wordt afgenomen. Voor de aanvullende dagdelen om te voldoen aan de
eisen uit het VVE-programma (gemiddeld 16 uur vve per week) brengen wij geen ouderbijdrage in
rekening.
Door deze minimale ouderbijdrage proberen we ouders zoveel mogelijk te stimuleren gebruik te
blijven maken van het volledige VVE-programma. Als blijkt dat de financiële situatie de reden is om
niet deel te nemen aan een VVE-programma, bekijken we waar maatwerk mogelijk is.
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Tot slot
Wij danken u nogmaals voor uw advies en verwachten u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd.

Met een vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Lansingerland

Lucas Vokurka
Secretaris

drs. Pieter van de Stadt
Burgemeester
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