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Toekenning subsidies sociaal domein
2021

Geachte leden van de commissie,

Vanuit het sociaal domein verlenen we subsidies voor activiteiten waarmee organisaties een
bijdrage leveren aan de vier doelen (Samenleving, Jeugd, Volwassenen en Ouderen) die staan
opgenomen in het beleidsplan sociaal domein Versterken van Veerkracht. Voor 2021 is hiervoor
een subsidieregeling opgesteld en hadden organisaties de mogelijkheid om voor 1 juli 2020 een
subsidieaanvraag in te dienen voor activiteiten waarmee zij een bijdrage leveren aan het beleidsplan sociaal domein. In deze brief informeren wij u over de toekenning van de subsidies voor het
sociaal domein.
Het proces tot subsidieverlening
De toekenning van subsidies vond plaats op basis van toetsing aan de gemeentelijke beleidsdoelen
uit Versterken van Veerkracht, toetsing aan de subsidieregeling en de ruimte binnen de begroting.
We brengen organisaties op de hoogte over het besluit met een subsidiebeschikking met het
subsidiebedrag. Dit gebeurt binnen 13 weken na vaststelling van de programmabegroting. De
begroting is dit jaar vastgesteld op 5 november 2020. Dat betekent dat de organisaties die een
subsidie hebben aangevraagd uiterlijk 4 februari 2021 hun subsidiebeschikking moeten ontvangen.
In het kader van een klantgerichte dienstverlening verzenden wij de subsidiebeschikking in
december 2020.
Toekenning 2021
Met vaststelling van de begroting 2021, zijn de subsidieplafonds voor 2021 ook vastgesteld
Onderstaande tabel bevat een financiële samenvatting van de toekenningen. De toekenningen
passen binnen de beschikbare subsidieplafonds.
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Lansingerlandse standaard
Beschikbaar
(subsidieplafonds)
Samenleving

Toekenning

€ 1.352.647

€ 1.352.647

€ 3.582.222

€ 3.582.175

€ 1.112.026

€ 1.112.026

Ouderen

€

€

Totaal

€ 6.949.337

Jeugd
Volwassenen
902.442

902.442

€ 6.949.290

Subsidieregister 2021
We publiceren de toekenning van de subsidies voor 2021 in een subsidieregister. De publicatie op
de website van de gemeente Lansingerland vindt plaats in het eerste kwartaal van 2021.

Met een vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Lansingerland

Lucas Vokurka
Secretaris

drs. Pieter van de Stadt
Burgemeester
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