Criteria project subsidie bewonersondernemingen en WMO
Inleiding
De gemeente en bewonersondernemingen willen graag dat bewonersondernemingen een bredere rol
gaan spelen in de wmo dan dat zij nu al doen. Met projectsubsidies wil gemeente
bewonersondernemingen stimuleren en inspireren om het bestaande aanbod te verbreden en de
samenwerking met wmo aanbieders in brede zin (gecontracteerde en niet gecontracteerde partners,
zzp-ers, vrijwilligers) verder op gang te brengen en bestaande contacten te verdiepen. Dit geldt met
name voor de thema’s dementie, vergrijzing, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt,
eenzaamheid, jeugd, GGZ en dagbesteding (genoemd tijdens conferentie bewonersondernemingen
mei 2017)
Projectenbudget
De hoogte van het totale budget is 150.000 voor 2017 en 2018. Richtlijn: de gemeentelijke subsidie is
circa 20.000 per project.
Criteria
1. Bijdragen aan het aanbod voor kwetsbare bewoners, denk met name aan de thema’s
dementie, vergrijzing, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, eenzaamheid, jeugd,
GGZ en dagbesteding (genoemd tijdens conferentie bewonersondernemingen mei 2017)
2. Activiteiten dienen plaats te vinden in een wijk- of buurtcentrum of vanuit deze plek worden
geregeld.
3. Het kan gaan om nieuwe initiatieven, maar ook om uitbreiding/versterking van bestaande
initiatieven.
4. Gerelateerd aan de te bereiken doelgroep(en) is er samenwerking met organisaties die een
specifieke deskundigheid kunnen leveren (Geriant, Humanitas, Wonen Plus, VCRA etc.)
gewenst.
Wie kan een beroep doen op het vernieuwingsbudget:
- Bestuur van een wijk-, of buurtcentrum of van een centrum dat een soortgelijke functie voor de
wijk vervult.
- of een activiteitenvereniging, die zich primair bezighoudt met het organiseren van activiteiten
in de wijk.
indienen projectaanvraag
-

Uw project kunt u vanaf 27 september 2017 indienen bij Anja Schipper aschipper@alkmaar.nl.
Zij plant een gesprek met de aanvragers in waarin het project wordt toegelicht.
Daarna toets de gemeente het projectplan aan de criteria.
De aanvrager krijgt bericht en kan de subsidie aanvragen bij het subsidiebureau van de
gemeente Alkmaar. Het standaardformulier eenmalige subsidieaanvragen dient u hiervoor in
te vullen. Zie: https://www.alkmaar.nl/Subsidie

Vervolg
Als blijkt dat het project een succes is, kan het worden voortgezet via de reguliere subsidie
voor de buur-en wijkcentra.

