Kom Binnen!
Uitvoeringsplan ter vergroting van de toegankelijkheid
van clubs, verenigingen en algemene voorzieningen in
de gemeente Drimmelen
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1. Wat is de aanleiding?
De afgelopen jaren is er door rijk en gemeenten flink bezuinigd op zorg. Dit was noodzakelijk door
krimpende budgetten en dit is gerealiseerd door de kanteling en toepassen van maatwerk waarbij
sterk gekeken is naar wat de cliënt, samen met zijn omgeving, nog zelf kan. Het budget voor 2015
bleek echter ruim voldoende.
De raad van de gemeente Drimmelen heeft middels de najaarsnota 2015 besloten de reserve
bestuursakkoord met € 500.000 te verhogen ten behoeve van toegankelijkheid. Het rapport van
WWZ-Drimmelen “Welkom bij de Club!?” (2015) over toegankelijkheid ligt mede ten grondslag aan
dit besluit. Het is wenselijk om de Wmo-middelen voor een groot gedeelte te reserveren voor de
zorg, gezien de grote bezuinigingen die in de afgelopen jaren zijn doorgevoerd.
Vanuit deze reserve kunnen kosten worden gedekt die gemaakt worden voor de vergroting van de
toegankelijkheid van gemeentelijke gebouwen, diverse verenigingen en clubs in het kader van
participatie en begeleiding.
Het college heeft uw raad toegezegd daartoe een uitvoeringsplan voor te leggen. Voor u ligt het
uitvoeringsplan Kom Binnen!
2. Wat zijn recente ontwikkelingen?
De Tweede Kamer heeft een amendement aangenomen van Vera Bergkamp (D66) en Kees van der
Staaij (SGP). Het zegt dat gemeenten een integraal plan moeten maken voor het hele sociale domein.
De overheid geeft een verdere stimulans aan de inclusieve samenleving. Ook mensen met een
beperking dienen zo veel mogelijk zelfstandig in de samenleving mee te kunnen doen. Dit is niet voor
iedereen een vanzelfsprekendheid. Kwetsbare mensen hebben soms moeite om te participeren. Het
kan gaan om sociale uitsluiting, sociale ongelijkheid, armoede, eenzaamheid, gebrek aan participatie
in de breedste zin van het woord.
Met de bekrachtiging (2006) van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap
verplicht de overheid zich te werken aan een toegankelijke en inclusieve samenleving.
3. Wat verstaan we onder toegankelijkheid?
Maar wat verstaan we onder zo een samenleving, welke definitie hanteren wij? Voorheen was het
gebruikelijk om mensen met beperkingen voor dagbesteding, werk en recreatie naar speciaal voor
hen aangewezen plekken te brengen. Door een veranderende visie op de samenleving is het nu
belangrijk dat alle mensen meedoen. Dat betekent werken en recreëren in hun eigen omgeving op
een manier die aansluit bij de wensen en behoeften. De toegankelijkheid heeft betrekking op het er
mogen en kunnen zijn. Voor het publiek toegankelijk wordt ook genoemd openbaar of openbaar
toegankelijk: iedereen mag er zijn. De term "toegankelijkheid" wordt ook wel vervangen door de
koepelterm inclusie. Gemeenten hebben een belangrijke taak en verantwoordelijkheid in het
verbeteren van deze toegankelijkheid, in aansluiting op de nieuwe wetgevingen in het sociale
domein. Het betekent een verandering waarmee alle mensen op den duur mee te maken krijgen. Dat
vraagt onder meer om een stukje begrip en bereidheid om elkaar te helpen en indien nodig iets
extra’s voor mensen te regelen.
4. Wat is de reikwijdte van het plan?
De nog vast te stellen Visienota Sociaal Domein (besluitvorming door de raad gepland begin 2017)
biedt een kader voor het (integrale) beleid binnen het sociale domein. Het VN-verdrag zal in deze nog
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vast te stellen Visienota Sociaal Domein worden opgenomen als toetssteen voor de visie- en
beleidsontwikkeling in het sociale domein.
Dit uitvoeringsplan spitst zich toe op de toegankelijkheid van algemene voorzieningen en clubs en
verenigingen.
Clubs en verenigingen kunnen met een concrete situatie te maken krijgen waarin iemand wil (blijven)
deelnemen en daarbij belemmeringen ondervindt. Mensen met een beperking kunnen nog beter op
een gelijkwaardige manier aan de samenleving deelnemen door algemene voorzieningen
toegankelijker te maken. Waar we naar toe werken is het organiseren van een tijdelijk project om
algemene voorzieningen aan te passen en clubs en verenigingen een goede uitgangspositie te bieden
voor toegankelijkheid.
Het plan stimuleert een “hefboom”-effect waarbij clubs en verenigingen worden gefaciliteerd en
gestimuleerd om de toegankelijkheid te bevorderen. Na verloop van tijd nemen clubs en
verenigingen hiervoor zelf verantwoordelijkheid en initiatief. Clubs en inwoners zijn actief betrokken
bij het project.
5. Hoe staan we er nu voor?
Uit de eerste ervaringen met de algemene voorzieningen voor dagbesteding blijkt dat het creëren
van een aanbod niet voldoende is om mensen te laten participeren. Een belangrijk aspect is het
veranderen van de ‘mindset’ bij mensen. Het is belangrijk dat clubs en verenigingen zich bewust zijn
van de problematiek en alert zijn op signalen dat leden (geleidelijk) afhaken, omdat zij met
beperkingen te maken krijgen bij zichzelf of in hun omgeving (mantelzorgers). Daarbij gaat het ook
om hun eigen belangen, bijvoorbeeld om te voorkomen dat door de vergrijzing de continuïteit van de
organisatie in gevaar komt. Mensen die hiermee te maken krijgen, durven dit niet altijd bespreekbaar
te maken en weten soms ook zelf niet welke ondersteuning beschikbaar is om het mogelijk te maken
als lid te kunnen blijven fungeren.
Op diverse wijzen is onderzoek gedaan om inzicht te krijgen in wat er nodig is om de toegankelijkheid
te stimuleren. Zo is er een werkgroep Toegankelijkheid geformeerd. De werkgroep bestaat uit
vertegenwoordigers van:
x WWZ-Drimmelen – belangenbehartiging op het gebied van wonen, welzijn en zorg;
x SDOB – een samenwerkingsverband van ouderenorganisaties;
x Stichting Welzijn en Ondersteuning Drimmelen;
x Gemeente Drimmelen (beleidsmedewerkers maatschappelijke aangelegenheden, bouwen en
wonen, grondgebied en openbare werken, coördinator dorpsgericht werken).
Relevante partijen waarmee is gesproken zijn onder meer sleutelfiguren uit het veld van clubs en
verenigingen, buurtsportcoaches, dorpsteams, Centrum voor Jeugd en Gezin, beleidsmedewerkers
sport, bouwen en wonen, openbare ruimte, duurzaamheid, en medewerkers communicatie.
De werkgroep is aan de slag gegaan om inzicht te krijgen in de behoeften en benodigdheden.
Hieronder een beknopte weergave uitkomsten van de inventarisatie.
In 2015 heeft WWZ Drimmelen een onderzoek uitgevoerd naar de toegankelijkheid van clubs en
verenigingen in de gemeente Drimmelen. In het rapport “Welkom bij de Club!?” (2015) staan de
uitkomsten van het onderzoek gepresenteerd. Uit het onderzoek blijkt dat 45% van de respondenten
(clubs/verenigingen) leden met een beperking heeft en nog eens 20% openstaat voor leden met een
beperking. Willen mensen met een beperking kunnen blijven meedoen dan is een eerste voorwaarde
de clubs en verenigingen voor hen toegankelijk zijn. Hiervoor is het nodig om fysieke en mentale
drempels weg te nemen.
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Vanuit de clubs en verenigingen worden problemen gesignaleerd bij de participatie van leden met
een beperking:
x Gebrek aan financiën (voor aanpassing gebouwen);
x Gebrek aan deskundigheid;
x Gebrek aan ondersteunende vrijwilligers.
Daarnaast is er – door SWO – een behoefte gesignaleerd aan een eenvoudige vorm van respijtzorg
die het mogelijk maakt dat de mantelzorger (beter) kan deelnemen aan het verenigingsleven.
Inventarisatie clubs en verenigingen
De werkgroep heeft behoeften en benodigdheden geïnventariseerd door vragenlijsten uit te zetten
bij mensen die het betreft en in gesprek te gaan met mensen van clubs en verenigingen.

Foto: bijeenkomst Kom Binnen! d.d. 18 oktober 2016
Op 18 oktober 2016 heeft de bijeenkomst Kom Binnen! plaatsgevonden. Clubs, verenigingen en
(ervarings)deskundigen hebben met elkaar gesproken over hoe zij aan de slag kunnen met het
verbeteren van de toegankelijkheid en welke ondersteuning zij daarbij nodig hebben.
Uit de inventarisatie blijkt dat bij clubs en verenigingen de meeste behoefte bestaat aan
aanpassingen aan en in het gebouw en aan een financiële bijdrage om de vereniging of club
toegankelijker te maken. Ook hebben clubs en verenigingen behoefte aan (meer) vrijwilligers,
deskundigheid, en hulpmiddelen. De behoefte aan vervoer (van en naar de vereniging of club) en
(informatie over) het proces (onder meer vergunningen) is ook naar voren gekomen uit het
behoeftenonderzoek.
Concreet gaat het om de volgende behoeften zoals die tot november 2016 zijn geïnventariseerd:
Aanpassingen Hulpmiddelen Vrijwilligers Vervoer
gebouw
15

9

11

3

Kennis
&
kunde
10

Financieel

Vergunning/
toestemming

14

2
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Inventarisatie gebouwen
Er is een inventarisatie opgesteld van de bestaande toestand van gemeentelijke gebouwen. Het gaat
dan om onder meer dienstgebouwen, sportaccommodaties, recreatiegebouwen en multifunctionele
accommodaties. De bestaande toestand, de wenselijke aanpassingen en de ramingen van de
aanpassingen zijn in beeld gebracht. Het bijbehorende kostenplaatje komt neer op een kleine
€ 70.000,- (zie ook paragraaf Hoeveel gaat dat kosten). Het gaat om extra aanpassingen die niet
vanuit de reguliere budgetten (Planon) bekostigd kunnen worden.
De uitkomsten en resultaten van de inventarisatie zijn door de werkgroep geanalyseerd en op basis
daarvan is huidig uitvoeringsplan Kom Binnen! opgesteld.

Foto: bijeenkomst Kom Binnen! d.d. 18 oktober 2016
6. Wat willen we bereiken?
Het ideaal is dat iedereen mee doet. Of je nu beperkingen hebt of niet.
Doel is om een duurzame toegankelijkheid in de gemeente Drimmelen te realiseren. Streven is dat
iedereen mee kan doen, oftewel een inclusieve samenleving. Dit is een samenleving waarin iedereen
tot zijn recht kan komen en waar geen onderscheid is ten aanzien van culturele achtergrond,
geslacht, leeftijd, talenten of beperkingen. In een inclusieve samenleving hoort iedereen erbij en is
er in feite alleen nog maar sprake van ‘wij’. We willen bereiken dat algemene voorzieningen,
gemeentelijke gebouwen, clubs en verenigingen toegankelijk zijn voor alle inwoners.
De gemeente Drimmelen wil gelijke kansen bieden voor de verschillende doelgroepen om een zo
groot mogelijke deelname in de samenleving te realiseren.
7. Wat is daarvoor nodig?
Tijdelijke subsidieregeling
Een tijdelijke regeling voor éénmalige aanpassingen/hulpmiddelen /benodigdheden ter vergroting
van de toegankelijkheid van clubs en verenigingen. Hiertoe kunnen clubs en verenigingen een
aanvraag indienen bij de gemeente. De gemeente heeft kaders met objectieve toetsingscriteria
opgesteld (Bijlage 1). De insteek is om oplossingen te bieden die gericht zijn op de situatie van de
betreffende club of vereniging. Dit gaan we doen door in gesprek te gaan met de aanvrager. Het
streven is maatwerk.
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Zelfwerkzaamheid willen we bevorderen. De kwaliteit en veiligheid van de aanpassingen worden na
de realisatie door de gemeente getoetst.
Aanpassing algemene voorzieningen
Aanpassing algemene voorzieningen danwel gemeentelijke gebouwen waar verenigingen en clubs
gebruik van maken. Op basis van een inventarisatie voor het beter toegankelijk maken van algemene
voorzieningen en gemeentelijke gebouwen worden de incidentele kosten voor de aanpassingen
geraamd op € 70.000,-. Het gaat om extra aanpassingen die niet vanuit de reguliere budgetten
(Planon) bekostigd kunnen worden. Aanpassingen worden voorbereid in overleg met de gebruikers
van de locatie.
Advies en begeleiding
Begeleiding, deskundigheid & advies ter ondersteuning van clubs, verenigingen, vrijwilligers. Uit de
inventarisatie bij clubs en verenigingen is gebleken dat er organisaties zijn met behoefte aan advies
en begeleiding om te komen tot (het indienen van) de aanvraag. Denk hierbij bijvoorbeeld aan
(bouw) technische expertise maar ook op andere terreinen (deskundigheid, werven van vrijwilligers,
veiligheid, et cetera) kan bij clubs en verenigingen behoefte bestaan aan ondersteuning. Per situatie
wordt in overleg bekeken wat wenselijk en nodig is. Een buurtsportcoach of een dementieconsulent
kan hier ook een rol in spelen. Met deze insteek wordt niet alleen het bieden van ondersteuning en
begeleiding bij het aanvragen beoogd maar ook deskundigheidsbevordering. In eerste instantie
worden de werkzaamheden door de ambtelijke organisatie uitgevoerd. Indien nodig ondersteunt een
onafhankelijk bureau op verzoek van de gemeente de clubs en verenigingen bij het formuleren van
de meest optimale toegankelijkheidsoplossing, waaronder fysieke maatregelen, de aanschaf van
toegankelijkheidsvoorzieningen of het aanbrengen van (bouwkundige) aanpassingen. Daarnaast kan
een onafhankelijk bureau ingezet worden bij het treffen van niet-fysieke maatregelen, zoals
begeleiden of trainen in het omgaan met mensen met een beperking, of verbeteren van de
informatievoorziening op dit gebied.
Vrijwilligers
Het vergroten van het vrijwilligersbestand door het actief werven van vrijwilligers.
Respijtzorg
Het organiseren van respijtzorg voor mantelzorgers.
Communicatie en ambassadeurschap
Bewustwording toegankelijkheid stimuleren zowel bij clubs, verenigingen, medewerkers als bij alle
inwoners van de gemeente door middel van communicatie. Alle betrokken partijen hebben een
ambassadeursrol. Door te communiceren over ervaringen van de eerste fase (zie volgende alinea) en
eventuele succes- en de faalfactoren willen we het lerend effect stimuleren. Zie uitwerking onder
kopje “Wat gaan we communiceren en hoe?”.
Gefaseerde uitvoering
Enerzijds zijn er clubs en verenigingen die hun behoefte concreet in beeld hebben, anderzijds zijn er
clubs en verenigingen die meer tijd nodig hebben. Daarom wordt de uitvoering gefaseerd en per fase
een budget beschikbaar gesteld:
x Fase I voor de clubs en verenigingen om meteen mee aan de slag te gaan (aanvragen tot 15
mei 2017).
x Fase II: voor clubs en verenigingen die wat meer tijd nodig hebben (aanvragen tot 15
december 2017).
Het voordeel van deze fasering is dat snel gestart kan worden. Tevens wordt het risico beperkt dat
het budget op is voor de verenigingen die meer tijd nodig hebben. Het mogelijk maken van een
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snelle start en tegelijkertijd waken voor een eerlijke verdeling en gelijke kansen wordt hiermee
beoogd.
8. Hoeveel gaat dat kosten?
De raad van de gemeente Drimmelen heeft middels de najaarsnota 2015 besloten de reserve
bestuursakkoord met € 500.000 te verhogen ten behoeve van toegankelijkheid. De middelen die
beschikbaar zijn voor dit project zijn eenmalig. Het streven is om een gerichte impuls te geven aan
het verbeteren van de toegankelijkheid. Dit betekent dat de projecten en plannen voorjaar 2018
geïmplementeerd dienen te zijn.
Beschikbaar (incidenteel in 2017):
x € 500.000 incidenteel
Benodigd:
x

Fase I Subsidieregeling aanvragen van clubs en verenigingen, incl. begeleiding van de
aanvraag, beoordeling, advies en communicatie om bewustwording te stimuleren en
vrijwilligersbestand te vergroten
€ 100.000

x

Fase II Subsidieregeling aanvragen van clubs en verenigingen, incl. begeleiding van de
aanvraag, beoordeling, advies en communicatie om bewustwording te stimuleren en
vrijwilligersbestand te vergroten
€ 330.000

x

Aanpassing algemene voorzieningen en gemeentelijke gebouwen waar verenigingen en clubs
gebruik van maken
€ 70.000
Totaal

€ 500.000

9. Hoe zit het met de duurzaamheid?
De uitvoering wordt gevolgd en resultaten (tussentijds) gemonitord met name om de kans op succes
zo groot mogelijk te laten zijn en om steeds weer te leren van wat al gedaan is. Het streven is zoveel
mogelijk structurele effecten ter verbetering van de toegankelijkheid in de gemeente Drimmelen te
realiseren.
Het streven bij het realiseren van een vergrote toegankelijkheid is gericht op de langere termijn,
toekomstbestendig, uitgaande van de demografische ontwikkelingen. De aanpak mag geen
belemmering opleveren bij een verwacht toenemend aantal inwoners met beperkingen.
Op dit moment is ook de visie sociaal domein in ontwikkeling. Uitkomsten van de studiemiddag
Burgerparticipatie van 3 maart 2016, uitkomsten van de Koerskaart en de uitkomsten van de Quick
Scan toegankelijkheid worden daarin meegenomen. Besluitvorming door de raad over de visie vindt
naar verwachting begin 2017 plaats. Het onderwerp toegankelijkheid is onderdeel van de visie
waarmee structurele aandacht duurzaam geborgd is.
10. Wat gaan we communiceren en hoe?
Communicatie vindt plaats met toegankelijke teksten (bijvoorbeeld in een korte samenvatting) op
B1 niveau. Taalniveau B1 staat voor eenvoudig Nederlands.
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De inventarisatie heeft uitgewezen dat clubs en verenigingen onvoldoende op de hoogte zijn van
mogelijkheden die er zijn om de toegankelijkheid van hun club te vergroten. Daarnaast blijkt dat veel
clubs, verenigingen en inwoners zich onvoldoende bewust zijn wat toegankelijkheid van clubs en
verenigingen voor iedereen betekent.
Daarom focust de communicatie rond het plan Kom Binnen! zich op twee aspecten:
- het feitelijk informeren van clubs en verenigingen over de mogelijkheden van ondersteuning
bij het toegankelijk maken van de eigen club en vereniging;
- het vergroten van het bewustzijn over toegankelijkheid onder verenigingen en inwoners.
We zetten in op verschillende doelgroepen. Toegankelijkheid is niet iets van alleen de gemeente, of
alleen de verenigingen. Het is van inwoners, organisaties, van iedereen.
De centrale boodschap is dat we in de gemeente Drimmelen gaan voor gelijke kansen voor alle
inwoners. Iedereen moet mee kunnen doen, ook als je een beperking hebt. Samen gaan we er voor
zorgen dat zoveel mogelijk clubs en verenigingen in Drimmelen voor iedereen toegankelijk zijn.
Het doel is een zo groot mogelijk bereik en een vergrote bewustwording. Dit wordt bereikt door:
- Feitelijke informatie over subsidiemogelijkheden via website gemeente, ’t Carillon, social
media;
- Bijeenkomsten/gesprekken met clubs en verenigingen om ervaringen uit te wisselen, net
werkmogelijkheden (zoals startbijeenkomst Kom Binnen in okt jl.);
- Platform (interactieve website) WijzijnDrimmelen, hier kunnen mensen vragen stellen,
ervaringen uitwisselen, ideeën lanceren et cetera;
- Regelmatig aandacht voor toegankelijkheid via ’t Carillon, website, Facebook, krant
Dorpsgericht Werken. Daarbij vooral mensen aan het woord laten, persoonlijke
verhalen/ervaringen;
- Successen delen, mijlpalen markeren (en bijv. de pers hierop attenderen). Om steeds weer te
leren van wat al gedaan is, communiceren we over de resultaten van de eerste fase;
- Alle betrokken partijen hebben een ambassadeursrol;
- De communicatie zo breed mogelijk opzetten, met behulp van onder meer de dorpsteams,
Centrum voor Jeugd en Gezin.
Een aantal concrete ideeën worden met de afdeling communicatie verder opgepakt. Zo gaan we
bijvoorbeeld het idee vanuit de bijeenkomst “Kom Binnen!”, om op de zuil in de hal van het
gemeentehuis te werken met pictogrammen / foto’s voor mensen die laaggeletterd zijn, nader
uitwerken.
Burgerinitiatieven zijn vaak werk van een selecte groep mensen. We zijn alert op belangen en
behoeften van anderen die niet bij het initiatief zijn betrokken en houden daar in de communicatie
rekening mee.
Communicatie over de tijdelijke subsidieregeling voor clubs en verenigingen is uitgewerkt in Bijlage 1.
11. Wanneer vindt de evaluatie plaats?
Na afronding van de eerste fase en na afronding van de uitvoering van het plan zal evaluatie
plaatsvinden. Tevens wordt dan geanalyseerd of een eventueel vervolg noodzakelijk is. Over de
resultaten houden wij u op de hoogte.
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Bijlage 1: Tijdelijke subsidieregeling vergroting toegankelijkheid –Voorwaarden, procedure en
subsidieplafond
Voorwaarden (toetsingscriteria)
Uit de inventarisatie bij clubs en verenigingen is gebleken dat er organisaties zijn met behoefte aan
advies en begeleiding om te komen tot (het indienen van) de aanvraag. Denk hierbij bijvoorbeeld aan
(bouw) technische expertise maar ook op andere terreinen (deskundigheid, werven van vrijwilligers,
veiligheid, et cetera) kan bij clubs en verenigingen behoefte bestaan aan ondersteuning. Per situatie
wordt in overleg bekeken wat wenselijk en nodig is om te komen tot (het indienen van) de aanvraag.
De aanvragen ter vergroting van de toegankelijkheid dienen te voldoen aan alle volgende
voorwaarden:
1. Het verbeteren van de toegankelijkheid levert een bijdrage aan een kwantitatief breed
gedragen maatschappelijk belang in Drimmelen. Hiermee wordt bedoeld dat het geen
individueel belang betreft maar ten goede komt aan de gemeenschap in Drimmelen op
maatschappelijk gebied, zoals welzijn, gezondheid, leefbaarheid, cultuur en sport;
2. De vergroting van de toegankelijkheid moet bereikt worden met een éénmalige (financiële)
bijdrage van de gemeente. De (financiële) bijdrage van de gemeente heeft een éénmalig
karakter en zal geen structurele bijdrage worden;
3. De beschikbare reguliere middelen van de aanvragende organisatie dan wel de gemeente
zijn ontoereikend om de toegankelijkheid te vergroten. Op grond van de begroting van
aanvrager of gemeente blijkt dat aanvullende financiering nodig is om de toegankelijkheid te
vergroten;
4. Er is op korte termijn een oplossing voor de vergroting van de toegankelijkheid noodzakelijk;
5. Er zijn geen alternatieven mogelijk;
6. Zelfwerkzaamheid wordt, daar waar mogelijk, nagestreefd en geldt als een belangrijk
afwegingspunt;
7. Het betreft verbetering van de toegankelijkheid; de subsidie wordt niet aangewend om
regulier onderhoud danwel een aanvulling of uitbreiding in de breedste zin van het woord te
faciliteren;
8. Afstemming heeft plaatsgevonden met partijen die (indien van toepassing) dezelfde locatie
gebruiken;
9. De veiligheid van de mensen (bijv. clubleden) tijdens de uitvoering van de
toegankelijkheidswerkzaamheden wordt gewaarborgd;
10. De actie ter vergroting van de toegankelijkheid, indien van toepassing, voldoet aan de
geldende wet- en regelgeving (onder meer vergunningen).
De aanvraag dient te bestaan uit:
1. Een omschrijving en aanpak van de vergroting van de toegankelijkheid in het kader van
participatie en begeleiding;
2. De termijn van realisatie;
3. Een begroting;
4. Per toetsingscriteria een motivatie in welke mate wel/niet voldaan wordt aan de hierboven
geschetste voorwaarden. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een plan van aanpak.
Regels voor het indienen van de aanvraag:
1. Een aanvraag wordt ingediend door toezending van het door de gemeente verstrekte
aanvraagformulier aan het college;
2. Het formulier dient volledig te zijn ingevuld alsmede zijn voorzien van alle in het formulier
gevraagde bijlagen;
3. Onvolledige formulieren worden niet in behandeling genomen;
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4. De aanvraag dient uiterlijk 8 weken voor aanvang van de geplande werkzaamheden te zijn
ingediend.
Beslistermijn:
Het college beslist binnen 6 weken nadat de aanvraag door het college is ontvangen, schriftelijk op
de aanvraag door het toezenden van de beslissing.
Toekenning:
De toekenning van de subsidie vindt plaats op basis van volgorde van binnenkomst van de aanvraag
(“wie het eerst komt, het eerst maalt”). Het maximaal uit te keren bedrag per aanvrager is € 10.000.
Wanneer het subsidieplafond van fase 1 is bereikt, worden de aanvragen in behandeling genomen in
fase 2.
Subsidievorm:
Subsidieverstrekking vindt plaats in de vorm van een voorschot. Op grond van een beoordeling van
de financiële en inhoudelijke verantwoording wordt de subsidie definitief vastgesteld. Dit kan
betekenen dat de subsidie lager wordt vastgesteld en terugbetaald moet worden.
Verantwoording:
De betreffende organisatie is verplicht om binnen 3 maanden na afronding van de activiteit c.q.
realisatie van de investering een verantwoording met betrekking tot het aangevraagde bedrag en
met betrekking tot hun aandeel bij de gemeente in te dienen voorzien van een financiële en
inhoudelijke afrekening. Indien voornoemde verantwoording niet binnen voornoemde termijn door
de gemeente ontvangen is, heeft de gemeente de bevoegdheid om de definitieve subsidie op nihil
vast te stellen en het gehele bedrag terug te vorderen.
Terugbetaling:
Voor alle subsidietoekenningen geld dat het gedeelte van de subsidie dat door de aanvrager niet
wordt besteed waarvoor het is verstrekt, direct aan de gemeente dient te worden terugbetaald.
Hardheidsclausule:
Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de belanghebbende gemotiveerd afwijken van
de bepalingen in deze regeling, indien toepassing van deze regeling daartoe aanleiding geeft.
Procedure
Onderdeel planning:
1. Besluitvorming door het college over het uitvoeringsplan Kom Binnen! op 13 december 2016
en tevens besluitvorming door het college over de inzet van het steunpunt en besluitvorming
over toekenningen (mandateren aan het afdelingshoofd);
2. Uitvoeringsplan Kom Binnen! agenderen voor de Opinieronde van 19 januari 2017;
3. Besluitvorming over het uitvoeringsplan Kom Binnen! door de gemeenteraad op 2 februari
2017;
4. Na vaststelling uitvoeringsplan Kom Binnen! door de gemeenteraad publicatie in ’t Carillon,
op de website van de gemeente www.drimmelen.nl en op Facebook. Hierbij zal aandacht
besteed worden aan de criteria waaraan voldaan moet worden, de gegevens die aangeleverd
moeten worden en de voorwaarden waaraan voldaan moet worden;
5. Eerste fase: de gemeente gaat in gesprek met de clubs en verenigingen die reeds concrete
verzoeken ter vergroting van de toegankelijkheid hebben ingediend. Aanvragen die
ingediend worden voor 15 mei 2017 behoren tot de aanvragen in fase 1;
6. Tweede fase: clubs en verenigingen worden in de gelegenheid gesteld om voor 15 december
2017 een schriftelijk verzoek in te dienen;
Pagina 11 van 12

7. Aanvragen die zijn ingediend na 15 december 2017 worden niet meer in behandeling
genomen;
8. De realisatie van de activiteit ter verbetering van de toegankelijkheid dient gerealiseerd te
zijn binnen een termijn van 6 maanden. Deze termijn gaat in per datum toekenning (geldend
voor zowel fase 1 als fase 2);
9. De betreffende organisatie is verplicht om binnen 3 maanden na afronding van de activiteit
c.q. realisatie van de investering een verantwoording met betrekking tot het aangevraagde
bedrag en met betrekking tot hun aandeel bij de gemeente in te dienen voorzien van een
financiële en inhoudelijke afrekening. Indien voornoemde verantwoording niet binnen
voornoemde termijn door de gemeente ontvangen is, heeft de gemeente de bevoegdheid
om de definitieve subsidie op nihil vast te stellen en het gehele bedrag terug te vorderen.
Onderdeel uitvoering (onder meer juridisch/financieel/verantwoording):
1. Doorlopend worden ambtelijk de aanvragen beoordeeld en beschikt en vindt, indien nodig,
overleg plaats met de aanvrager. De aanvragen worden hierbij beoordeeld op basis van
genoemde voorwaarden, en de haalbaarheid binnen de beschikbare middelen;
2. De toekenningen worden ter accordering aangeboden aan het afdelingshoofd van de
afdeling Maatschappelijke Aangelegenheden. Het college en de raad worden per fase op de
hoogte gehouden van de ontwikkelingen;
3. Bij de beoordeling van de aanvragen wordt gekeken naar mogelijke alternatieve oplossingen
en naar mogelijkheden voor cofinanciering. Omdat elke situatie anders is, zijn oplossingen
gericht op maatwerk;
4. De betreffende organisaties worden op grond van het besluit schriftelijk geïnformeerd over
het genomen besluit. Omdat het hier om een subsidiebesluit gaat met eigen voorwaarden is
de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb) van toepassing, waaronder de mogelijkheid van
bezwaar. Dit betekent dat er aandacht moet zijn voor een goede motivering;
5. De werkgroep Toegankelijkheid heeft een adviserende en toezichthoudende rol, de verdeling
van het budget (toekenningen) wordt voorbereid op de afdeling; besluitvorming namens het
college is gemandateerd aan het afdelingshoofd;
6. Controle (voldaan aan de termijnen en controle beschikking-betaling) wordt door de afdeling
schriftelijk vastgelegd;
7. Het college verantwoordt bij de reguliere bestuursrapportages, conform projecten, separaat
aan de gemeenteraad over de stand van zaken uitvoering Toegankelijkheid van
gemeentelijke gebouwen, diverse verenigingen en clubs in het kader van participatie en
begeleiding.
Subsidieplafond
Het college is van mening dat de aanwending van de tijdelijke subsidieregeling het beschikbaar
gestelde bedrag niet te boven mag gaan en derhalve wordt voorgesteld het subsidieplafond vast te
stellen op € 500.000 (max. € 100.000 voor fase I, max. € 330.000 voor fase II en max. € 70.000 voor
algemene voorzieningen/gemeentelijke gebouwen ). Oplossingen zijn gericht op maatwerk om
zoveel aan de behoefte ter vergroting van de toegankelijkheid te voldoen.
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