
Met de Subsidieregeling MAG 2022 kunt u subsidie aanvragen voor 2022 voor een aantal 
maatschappelijke opgaven. Hier wordt samengevat weergegeven wat in de subsidieregeling staat. De 
subsidieregeling blijft leidend en wanneer deze samenvatting en de subsidieregeling elkaar 
tegenspreken, geldt dat wat is opgenomen in de subsidieregeling.  

U kunt uw aanvraag indienen via www.katwijk.nl/mag. Zet in het plan waarvoor u een bijdrage van 
de gemeente wilt de inwoner van Katwijk centraal. Alleen activiteiten die passen bij de behoefte van 
inwoners worden gesubsidieerd. Kijk daarbij ook naar al bestaande (infra)structuren; wat is er al en 
hoe kunt u daarbij aansluiten? Bij ieder plan wordt gekeken of er ook eigen inkomsten zijn. 

Voor iedere opdracht is een vastgesteld maximaal bedrag beschikbaar. Subsidieaanvragen krijgen 
punten en worden op volgorde van het aantal punten op een rij gezet. Als met alle goede aanvragen 
meer geld wordt aangevraagd dan er beschikbaar is, krijgen de partijen die met hun aanvraag het 
hoogst hebben gescoord  subsidie, tot het maximum bedrag is bereikt.  

Uw aanvraag 

Omdat het door corona een uitzonderlijk jaar was, mag u dit jaar uw aanvraag van vorig jaar als basis 
gebruiken voor uw subsidieaanvraag. Op deze aanvraag vult u aan wat u volgend anders dan dit jaar 
gaat doen. Let op: als uw plan vorig jaar goed genoeg was om subsidie te krijgen, betekent dit niet 
automatisch dat het dit jaar ook zo is. De beoordeling wordt wel weer opnieuw gedaan. Natuurlijk 
kunt u ook een heel nieuw plan indienen. Uw digitale aanvraag kunt u vanaf 17 juni bij ons indienen 
en moet uiterlijk 31 juli om 23.59 uur bij ons binnen zijn. Uw aanvraag moet aan de volgende 
voorwaarden voldoen: 

 U doet een aanvraag voor subsidie in een van de volgende categorieën. In de opdrachten 
staat wat wij willen bereiken binnen deze categorieën.  

o Kunstzinnige en culturele bevordering 
o Preventie en vroegsignalering jeugd en gezin 

Als je aanvraag binnen deze categorie doet dan ken je het Wijkteam en weet 
je wat zij doen en hoe jij daar op aan kunt sluiten. 
De methodieken die je gebruikt zijn bewezen. Het college kan toestemming 
geven om nieuwe methodieken uit te proberen. 

o Sport en Bewegen 
o Ontmoeting in de wijk 
o Ondersteuning bij geldzorgen 
o Jeugd en jongerenwerk 
o Basisvaardigheden & educatie 
o Burenhulp 
o Gezonde leefstijl 
o Sociale veiligheid en gezondheid. 

 Plan van aanpak. In het plan van aanpak beschrijft u wat uw plannen zijn voor 2021 en 
waarvoor u subsidie nodig hebt. U beschrijft aan welke doelen van de gemeente u bijdraagt.   

 Begroting. Hieruit blijkt hoe de kosten van de activiteiten betaald worden. U geeft ook 
aan als u andere inkomsten hebt. 

 Een aantal dingen vinden wij zo belangrijk dat wij aan iedereen die subsidie wil, vragen om 
aan te geven hoe zij hier invulling aan geven. Het gaat om de volgende randvoorwaarden: 

o Samenwerking; laat in uw aanvraag zien hoe u met andere partners samenwerkt. Dat 
kan met partners die hetzelfde doen als u als ook met partners die iets heel anders 
doen. 

http://www.katwijk.nl/mag


o Eenzaamheid; laat in uw aanvraag zien hoe uw organisatie ervoor zorgt dat inwoners 
minder eenzaam zijn. Het kan dan gaan om hoe je eenzaamheid herkent, hoe je het 
kunt voorkomen, hoe je het bespreekbaar maakt en wat je er aan kunt doen. 

o Sociale acceptatie; iedereen in Katwijk moet zichzelf kunnen zijn. Laat zien hoe je dat 
borgt in de dingen die jouw organisatie doet. 

o Toegankelijkheid; er zijn geen sociale, digitale en fysieke drempels om mee te 
kunnen doen aan de activiteiten van jouw organisatie. Geef aan hoe je dit borgt in je 
activiteiten.  

 U bent als aanvrager van onbesproken gedrag. Hiervoor voegt u een eigen verklaring 
(UEA, zie bijlage 1 subsidieregeling) toe. In bijlage 2 van de subsidieregeling vindt u 
de toelichting die hoort bij de eigen verklaring. 

 Als u staat ingeschreven in het Handelsregister moet u een uittreksel uit het 
Handelsregister toevoegen.  

 Vraagt u meer dan 100.000 euro aan subsidie aan? Dan moet u: 
o Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering hebben. U voegt een kopie van de 

polis toe aan de aanvraag. 
o Aangeven hoe uw organisatie ervoor zorgt dat zij kwaliteit levert. Voeg een 

kopie van een geldig certificaat toe aan de aanvraag. 
o Verklaring betalingsgedrag nakoming fiscale verplichtingen van de 

belastingdienst die niet ouder dan 6 maanden is.  
 Vraagt u subsidie aan voor een activiteit die ook commercieel wordt gedaan? Dan, 

moet een de-minimisverklaring worden toegevoegd.   

U kunt uw plannen ook samen met andere partijen indienen. Als u samen met een andere partij een 
plan wilt indienen, zorg dan voor een penvoerder. Dat is iemand die namens de partijen een 
aanvraag indient en gemachtigd is om hen te vertegenwoordigen. Het vormen van een combinatie 
na een subsidieverlening mag alleen als u daarvoor toestemming krijgt van het college. 

Alle informatie over een subsidieaanvraag is terug te vinden op www.detoekomstvankatwijk.nl.  

Beoordeling 

Uw aanvraag wordt beoordeeld door een beoordelingscommissie waarin 2 medewerkers van de 
gemeente zitten om uw plannen te beoordelen. Een medewerker van team Inkoop begeleidt de 
beoordeling. Per onderdeel krijgt u punten voor uw plan. 

Onderdeel 
 

Maximaal aantal punten 

Hoe dragen uw activiteiten bij aan de doelen en 
resultaten binnen de hoofdopgave  

50 punten 

Hoe dragen uw activiteiten bij aan de 
randvoorwaarden 

30 punten 

Sluiten uw activiteiten aan bij de inwoners 20 punten 
Totaal: 100 punten 

 
 

De onderdelen in uw plan kunnen verschillende beoordelingen krijgen; uitstekend, goed, voldoende, 
matig of onvoldoende. Afhankelijk van de beoordeling krijgt u 100%, 80%, 60% of 40% van het aantal 
punten dat u maximaal kunt krijgen. Als de beoordeling matig of onvoldoende is, krijgt u in ieder 

http://www.detoekomstvankatwijk.nl/


geval geen subsidie. Op basis van het aantal punten worden alle aanvragen in volgorde gezet. Hier is 
het subsidiebudget van belang. De partijen met de meeste punten krijgen als eerste subsidie 
toegekend. En dat gaat zo door tot het plafond bereikt is. Als het plafond bijna is bereikt en er 
partijen met eenzelfde aantal punten dan wordt er geloot en gaat de subsidie naar de partij die de 
loting wint. De beoordelingscommissie adviseert het college op basis van de punten over welke 
partijen subsidie moeten krijgen. Het college kan hier alleen van afwijken als zij dit kan motiveren. 
Halverwege september hoort u of u subsidie krijgt voor 2021.  

Toekennen subsidie  

Via een beschikking (brief) hoort u óf en hoeveel subsidie u krijgt. In deze brief leest u ook of u een 
voorschot krijgt op uw subsidie en hoe u de besteding van het subsidiebedrag moet verantwoorden. 
Voor subsidies minder dan 5.000 euro kan het college de subsidie direct vast stellen. De subsidie 
wordt dan direct uitbetaald. 

Alle partijen die subsidie ontvangen spreken regelmatig een medewerker van de gemeente om te 
vertellen hoe het gaat met de vereniging of organisatie en of het lukt om de plannen uit te voeren. 
Hoe vaak u met de medewerker spreekt hangt af van het bedrag dat u aan subsidie krijgt. In de 
subsidieregeling kunt u terug vinden hoe vaak dit is. 

Vragen? 

Heeft u vragen over het aanvragen van subsidie? 2x per week is er een digitaal spreekuur. De vragen 
die daar door andere partijen gesteld worden en de reactie van de gemeente daarop, vindt u ook op 
www.detoekomstvankatwijk.nl.  

http://www.detoekomstvankatwijk.nl/

