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Geachte heer Thewessen,
Het beleidsplan Versterken van Veerkracht is het inhoudelijk kader voor het sociaal domein. Vanuit dat
kader geven wij uitvoering aan het beleid. Dat doen wij onder meer met de subsidieregeling sociaal
domein. Jaarlijks stellen we deze regeling opnieuw op voor het volgende subsidiejaar. Hierbij leggen we
de subsidieregeling sociaal domein 2019 aan u voor ter advisering.
Gevraagd advies
Bij deze brief ontvangt u twee versies van de subsidieregeling sociaal domein 2019, namelijk een
volledige versie (T18.00634) en een publicatieversie (T 18.03461). Wij vragen u het advies uit te brengen
over de volledige versie van de subsidieregeling sociaal domein 2019.
Dit advies ontvangen wij graag uiterlijk 27 maart 2018. U kunt uw advies toesturen naar het postadres
van de gemeente of per e-mail naar info@lansingerland.nl. Wij vragen u dit advies gelijktijdig per mail
te versturen aan de betrokken beleidsadviseur (elsa.van.kempen@lansingerland.nl).
Subsidieregeling 2019
De opbouw en de inhoud van de subsidieregeling 2019 lijkt sterk op de eerdere versie. In deze eerdere
versie zijn de adviezen van de ASD meegenomen. We hebben zoveel mogelijk vastgehouden aan de
opbouw en de inhoud waar het voldeed. Wij vragen u in uw advies dan ook alleen in te gaan op de
wijzigingen ten opzichte van de Subsidieregeling 2018. Deze staan opgenomen in het
wijzigingendocument in de bijlage.
Op hoofdlijnen hebben de volgende relevante wijzigingen plaatsgevonden ten opzichte van de
Subsidieregeling 2018:
 Bij de algemene voorwaarden hebben we een aanvulling gedaan gericht op de veilige uitwisseling
van persoonsgegevens;
 We hebben een protocol opgenomen voor het melden van calamiteiten;
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Activiteiten met een cultureel karakter zijn waar mogelijk opgenomen in de subsidieregeling
Cultuur;
We hebben enkele activiteiten nieuw toegevoegd: buurtbemiddeling (hoofddoel samenleving),
kledingbank (hoofddoel volwassenen) en individuele hulp en aandacht (hoofddoel ouderen);
Bij verschillende activiteiten zijn de voorwaarden licht aangescherpt of scherper geformuleerd;
De namen van enkele activiteiten (met name bij hoofddoel 4) zijn aangepast ter verduidelijking;
Het hoofdstuk over beleidsaccenten is toegevoegd. De subsidieaanvragen komen in overleg met de
gemeente tot stand en hiervoor gelden dezelfde voorwaarden als voor reguliere aanvragen.

Verder zijn alle teksten waar nodig aangescherpt op basis van de ervaringen met de eerdere
subsidieregeling. In het wijzigingendocument staan alleen relevante inhoudelijke wijzigingen. Tekstuele
aanscherpingen zijn niet afzonderlijk benoemd.
Publicatieversie
De tweede versie van de subsidieregeling (T18.03461) is een publicatieversie. Om de leesbaarheid van de
subsidieregeling te vergroten, maakten we een versie geschikt voor publicatie. Zo staan de activiteiten
waarvoor in 2019 geen subsidie kan worden verstrekt (omdat al een meerjarensubsidie is verstrekt) niet
opgenomen in de publicatieversie.
Subsidieregeling cultuur
Graag informeren we de leden van de ASD ook over de stappen die we zetten op het gebied van cultuur.
In de afgelopen maanden hebben we de cultuurnota Bruisen, binden, boeien omgezet naar een
subsidieregeling Cultuur. Op basis van deze subsidieregeling kunnen maatschappelijke organisaties en
inwoners subsidie aanvragen voor het verrichten van activiteiten die bijdragen aan de doelen die zijn
opgenomen in de Cultuurnota. U ontvangt deze subsidieregeling Cultuur medio volgende week ter
informatie.
Vervolg
Het college neemt uw advies over de subsidieregeling sociaal domein mee in de besluitvorming over
Subsidieregeling 2019. Het college brengt u vervolgens schriftelijk op de hoogte van de manier waarop
uw adviezen daarin zijn verwerkt.
Meer informatie
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Elsa van Kempen
(elsa.van.kempen@lansingerland.nl) van de afdeling Economische & Maatschappelijke Ontwikkeling op
telefoonnummer 14 010.
Met een vriendelijke groet,

Sandra Hammer
hoofd afdeling Economische & Maatschappelijke Ontwikkeling
Bijlage(n):
Subsidieregeling sociaal domein 2019 - T18.00634
Publicatieversie subsidieregeling sociaal domein 2019 - T18.03461
Wijzigingendocument - T18.00634
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Ons kenmerk: ASD18.B.003
Uw kenmerk: U18.02633

Lansingerland, 27 maart 2018

Geacht college,
Conform artikel 3:8 van de Verordening Sociaal Domein 2018 van de gemeente Lansingerland
verzoekt u de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) advies uit te brengen over de Subsidieregeling
Sociaal Domein 2019.
Inleiding
Het beleidsplan Versterken van Veerkracht is het inhoudelijk kader voor het sociaal domein. Vanuit
dat kader geeft de gemeente uitvoering aan het beleid, onder meer met de subsidieregeling sociaal
domein. De opbouw en de inhoud van de subsidieregeling 2019 lijkt sterk op de eerdere versie. In
deze eerdere versie zijn de adviezen van de ASD meegenomen. U heeft ons gevraagd dan ook alleen
in te gaan op de wijzigingen ten opzichte van de subsidieregeling 2018. Deze wijzigingen staan
opgenomen in een separaat document. In het wijzigingendocument staan alleen relevante
inhoudelijke wijzigingen. Tekstuele aanscherpingen, op basis van de ervaringen met de eerdere
subsidieregeling, zijn niet afzonderlijk benoemd.
Bij de adviesaanvraag hebben wij twee versies van de subsidieregeling sociaal domein 2019
ontvangen. Namelijk een volledige versie en een publicatieversie. Om de leesbaarheid van de
subsidieregeling te vergroten heeft u een aparte publicatieversie gemaakt. Zo staan de activiteiten
waarvoor in 2019 geen subsidie kan worden verstrekt (omdat al een meerjarensubsidie is verstrekt)
niet opgenomen in de publicatieversie.
U heeft ons gevraagd advies uit te brengen over de volledige versie van de subsidieregeling sociaal
domein 2019. Bij haar adviezen zal de ASD steeds verwijzen naar de desbetreffende pagina en
hoofddoel.
Gevraagd advies
1.

Voor sommige activiteiten kan voor 2019 geen subsidie worden aangevraagd omdat hiervoor
reeds een meerjarensubsidie is verstrekt. De ASD adviseert om bij het subsidieproces op pagina 8
een overzicht te geven van deze activiteiten en de looptijd van de reeds eerder verstrekte subsidie.

2.

Op pagina 11, 3.1 subsidieaanvraag, is toegevoegd dat organisaties zich inzetten voor een veilige
uitwisseling van persoonsgegevens. De ASD adviseert om hierbij aan te geven dat datalekken
gemeld dienen te worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en dat de werkwijze van een
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organisatie voldoet aan de in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gestelde
eisen.
3.

Op pagina 13, 3.3 Protocol Melding van Calamiteiten, adviseert de ASD om onder het kopje:
‘Calamiteiten die betrekking hebben op de kwaliteit van overige algemene voorzieningen’ bij punt
‘vermissing van een cliënt’ dit uit te breiden met ‘wanneer de cliënt binnen 24 uur niet is teruggekeerd
in de gesloten instelling en een gevaar is voor zichzelf en zijn omgeving’. Zoals dit wel vermeld staat bij
de vermissing van een jeugdige. Ook een volwassene kan een gevaar voor zichzelf en zijn
omgeving zijn.
In het wijzigingsdocument is alleen vermeld dat het Protocol Melding van Calamiteiten is
toegevoegd aan de subsidieregeling zonder enige toelichting. De ASD adviseert om een korte
onderbouwing te geven van deze beslissing, de keuze voor de GGD Haaglanden in plaats van de
GGD Rijnmond en hierin expliciet te vermelden of de hoogte van de verstrekte subsidie en de
locatie van activiteiten een rol spelen. En wat nu precies onder een calamiteit wordt verstaan.
Wellicht hoeven incidenten (relatief lichte verstoringen) niet gemeld te worden, maar moeten wel
geregistreerd en geanalyseerd worden zodat geleerd kan worden van gemaakte fouten en tot
verbeteracties overgegaan kan worden. Periodiek moet aan de gemeente dan inzichtelijk gemaakt
worden welke incidenten hebben plaatsgevonden en tot welke verbeteracties dit heeft geleid.

4.

Op pagina 22, samenleving B3.2, adviseert de ASD de tekst ‘De organisatie werkt waar mogelijk
met studenten met een relevante opleiding’, dit uit te breiden met ‘en of anderen met een relevante
opleiding’. Naast studenten kunnen ook (oud) verpleegkundigen, therapeuten en anderen met een
relevante opleiding ingezet worden.
Daarnaast adviseert de ASD om expliciet aan te geven hoeveel uur wordt gerekend voor een
slaapdienst.

5.

Op pagina 31, jeugd c2.3, staat dat een professional ingeschreven moet staan in het SKJ. De ASD
adviseert om hieraan toe te voegen ‘of heeft aantoonbare werkervaring op hetzelfde niveau’.

6.

Op pagina 32 bij, jeugd C3 en C4, is geen subsidie meer beschikbaar. Is dit vanwege een verstrekte
meerjarensubsidie in 2017? Of voldeden deze activiteiten niet? Of werden deze subsidies niet
aangevraagd? De ASD zou graag een toelichting krijgen op het schrappen van deze subsidie.

7.

Op pagina 38, volwassen C3.2, adviseert de ASD om de laagdrempelige inloop/opvang voor
kwetsbare doelgroepen uit te breiden van 4 naar 5 dagen. Inwoners met ( langdurige ) psychische,
psychiatrische, psychosociale problemen hebben juist behoefte aan dagelijkse structuur
gedurende de week.

8.

Op pagina 43, ouderen B2.1, moeten de activiteiten in groepsverband worden aangeboden.
Waarom deze beperking? Groepsverband hoeft niet altijd aan te sluiten bij de oudere. Sommige
methoden werken individueel beter dan in groepsverband.

9.

Op pagina 44, ouderen C2.1, is in het wijzigingsdocument geen onderbouwing gegeven van het
aanscherpen van de voorwaarden. Waarom is begeleiding of ondersteuning op en onderweg
geschrapt? Dit is toch van belang voor de participatie van ouderen die geen / kleine familie
hebben.
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10. Op pagina 45 bij, ouderen C2.2, wordt alleen het aantal contactmomenten tot en met 7 en meer dan
25 benoemd. Is er voor het tussengebied (8 – 25 contactmomenten) dan geen subsidie aan te
vragen?
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,
J.W.M. Thewessen, voorzitter

ASD Lansingerland
Postbus 295
2650 AG Berkel en Rodenrijs
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