Subsidiëring pilots transformatie Sociaal Domein (eigen kracht)
Doelstelling
Het doel van de 3 Decentralisaties is participatie en daarbij zal vooral meer ingezet worden op
preventie om zwaardere (en duurdere) zorg/hulpverlening zoveel mogelijk te voorkomen. Mensen
zoveel mogelijk laten participeren in de samenleving, actief burgerschap en zoveel mogelijk
gebruik maken van de eigen kracht van de mensen. Dit doel sluit aan bij de EigenKrachtVisie die
op dit moment wordt ontwikkeld en DOPsgewijs werken (Dorpsontwikkelingsproces). Mensen en
kernen in hun eigen kracht zetten is de duidelijke lijn die ingezet is door de gemeente Stein.
Op dit moment treden we in contact met de burgers van Stein. Tijdens een aantal open space
bijeenkomsten vragen we aan de burgers van Stein hoe zij over hun eigen leefomgeving denken.
Hoe zij willen bijdragen aan een vitaal Stein, wat zij van de gemeente nodig hebben om in eigen
kracht elkaar te helpen. Ter voorbereiding op 2015 is het van belang om initiatieven binnen Stein te
stimuleren en te faciliteren. Dit kunnen initiatieven van verenigingen zijn, maar ook van een groep
actieve burgers met draagvlak in de eigen kern of van (semi-)professionele organisaties. Bij
voorkeur sluiten de initiatieven aan bij thema’s die uit de open space bijeenkomsten in de kernen
naar voren zijn gekomen. In ieder geval sluiten ze aan bij de hoofdlijnen die de raad heeft
vastgesteld voor de ontwikkeling van de drie decentralisaties.
Criteria voor subsidiëring pilots transformatie Sociaal Domein (eigen kracht)
Het is van belang om het (subsidie)budget dat hiervoor vrij is gemaakt zinvol en nuttig te besteden
aan pilots en initiatieven die ook daadwerkelijk de intentie hebben om duurzaam bij te dragen aan
de versterking van participatie binnen Stein. Vanuit deze doelen hebben wij de volgende criteria
vastgesteld voor subsidieverstrekking.
Toetsingscriteria aanvragen transformatie Sociaal Domein (eigen kracht):
1. Zorgt voor versterking van vrijwillige inzet, mantelzorgondersteuning, of voor een impuls
aan een collectieve voorzieningen die burgers van Stein in staat stelt elkaar te helpen.
2. Zorgt voor een betere samenwerking tussen vrijwilligers en professionals in het sociaal
domein.
3. Draagt bij aan het versterken van de eigen kracht, sociale verbanden en/of leefbaarheid.
4. Kan rekenen op draagvlak in de kern (inzet van inwoners) en is laagdrempelig
toegankelijk.
5. Sluit aan bij de hoofdlijnen van de Steinse visie op de drie decentralisaties
(hoofdlijnennotitie) en bij voorkeur bij de thema’s die in het proces van de EigenKrachtVisie
door burgers zelf zijn aangedragen.
6. Is een nieuw initiatief welke nog niet bestaat in een kern of is een bestaand product dat
voor het eerst in Stein geïmplementeerd wordt.
7. Het verzoek moet onderbouwd zijn met een plan van aanpak waarin minimaal is
opgenomen:
A. De doelstelling (bv gericht op leefbaarheid, versterken eigen kracht en/of sociale
samenhang)
B. De resultaten
C. Een tijdspad
D. De tijdsinvestering
E. Eigen investering/bijdrage (dit kan ook inzet van vrijwilligers/buurtbewoners zijn)
F. Hoe duurzame inbedding in de toekomst plaats vindt
G. Financiële onderbouwing
H. Op welke manier de pilot geëvalueerd zal worden

