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Geachte leden van de commissie Samenleving,
De gemeente Lansingerland verleent subsidies voor activiteiten waarmee organisaties een bijdrage leveren
aan de vier doelen van het beleidsplan Versterken van veerkracht (Samenleving, Jeugd, Volwassenen en
Ouderen). De gemeenteraad stelt, met het vaststellen van de begroting ieder jaar de financiële kaders vast
voor de subsidies. Binnen die kaders heeft het college op 14 december een besluit genomen over de
subsidietoekenningen voor 2022.
In deze brief informeren wij u op hoofdlijnen over het proces en de toekenning van de subsidies voor het
sociaal domein en cultuur.
Het proces tot subsidieverlening
De ingediende aanvragen zijn getoetst aan 4 documenten: de gemeentelijke beleidsdoelen uit Versterken
van Veerkracht, de Algemene subsidieverordening Lansingerland, de subsidieregeling Sociaal domein en
Cultuur 2022 en de ruimte binnen de begroting (het subsidieplafond). Op basis daarvan heeft het college
eerst een pre-advies uitgebracht. Deze adviezen zijn besproken met de organisaties. Na de vaststelling van
de begroting 2022 heeft het college een besluit genomen over de toekenning voor 2022. Vanuit de principes
van behoorlijk bestuur vinden we het wenselijk de beschikkingen in december te versturen.
Bijzonderheden bij de toekenning 2022
In 2022 zetten we veel van onze voorliggende voorzieningen voort, zoals bijvoorbeeld de jeugdgezondheidszorg, het scheidingspunt, het Samen Doen Spreekuur en steunpunt mantelzorg.
Voor cultuur zetten we de cultuurtrein en cultuurparticipatie en –educatie voort.
Vanwege de verkiezingen in 2022 kiezen we voor een beleidsarm subsidiejaar. Dit betekent dat we geen
nieuwe meerjaren subsidies toekennen en dat we -in principe- geen geheel nieuwe activiteiten op starten.
Op die manier kunnen we na de verkiezingen, op basis van de nieuwe beleidsplannen, keuzes maken voor
2023 en verder.
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Dat wat we al deden en wat bijdraagt aan onze doelen zetten we uiteraard voort in 2022. Ook is er een
aantal activiteiten dat voortvloeit uit een nieuwe wettelijke verplichting (zoals de zelfredzaamheidsroute
vanuit de nieuwe wet inburgering) of dat een andere dekking kent (uit extra middelen) zoals het
coronabudget. Deze activiteiten zijn ook toegekend.
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