Maatschappelijke Agenda
format aanvraag subsidie
In Katwijk moet iedereen naar vermogen mee kunnen doen met de samenleving. Hiervoor is het
nodig dat de gemeente, inwoners en maatschappelijke partners voor elkaar klaar staan. Om dit te
bereiken heeft Katwijk vijf ambities vastgesteld in de Maatschappelijke Agenda:
1. Inwoners van Katwijk leven in een veilige omgeving.
2. Inwoners van Katwijk zijn gezond en hebben een gezonde levensstijl.
3. Inwoners die hulp nodig hebben, ervaren een hoge kwaliteit van leven en hebben regie over
hun leven.
4. In Katwijk krijgen kinderen en jongeren optimale kansen.
5. Inwoners van Katwijk nemen deel en dragen bij aan de maatschappij.
Bij elke ambitie heeft de gemeente indicatoren vastgesteld waar de gemeente actief op wil sturen.
Als een maatschappelijke partner een bijdrage wil leveren aan de Maatschappelijke Agenda en
daarvoor subsidie wil aanvragen, kan dit format een hulpmiddel zijn. Het is ook mogelijk om een
eigen voorstel (plan) in te dienen.
Centrale vraag vooraf: Verplaats u in het gezichtspunt van de gemeente. Wat voert u als partner uit
dat zo belangrijk is voor de Maatschappelijke Agenda dat de gemeente u daarvoor financiering
(subsidie) zou moeten geven. Wat bereikt u als partner van de Maatschappelijke Agenda voor ons als
gemeente? De gemeente subsidieert niet een organisatie of accommodatie maar activiteiten die
bijdragen aan de maatschappelijke doelen die genoemd staan in de 13 opdrachten.
Beschrijving

Wat wilt u als partner aanbieden aan de gemeente? Korte beschrijving van uw
activiteit van maximaal 10 regels.

Doelgroep

Welke doelgroep bereikt u met deze activiteit? Jongeren, ouderen, mensen
met een beperking, een andere (gecombineerde) doelgroep? Graag zo concreet
mogelijk beschrijven.
Hoeveel inwoners van Katwijk verwacht u te bereiken?

Ambitie MAG Katwijk

Bij welke ambitie sluit uw activiteit aan? Zie hierboven de vijf ambities.

Indicatoren

Aan welke indicatoren levert u een bijdrage (indicatoren staan per ambitie
opgenomen in de Maatschappelijke Agenda)?
Waar kunnen die gevonden worden?
Welke meetbare indicatoren houdt u nu al bij als organisatie? Welke zijn in uw
ogen ook geschikt om aan te tonen dat uw activiteit bijdraagt aan de
indicatoren genoemd in de MAG.
Welke meetinstrumenten gebruikt u hiervoor?

Resultaat

Welk resultaat gaat u bereiken met uw activiteit?
Wat kan de gemeente verwachten van u na afloop van het jaar?
Welke resultaten of welk effect heeft u voor ons bereikt in onze ambities?

Samenwerking

Voert u het project alleen uit of met anderen?
Met welke partners (dit kunnen vrijwilligersorganisaties, professionele
organisaties, zorgpartners, woningbouw, inwoners, onderwijs etc. zijn!) werkt
u samen om het resultaat te bereiken?

Graag omschrijven welke bijdrage u levert en welke uw partners.
Zijn er ook andere partijen die een zelfde product of activiteit leveren als u?
Waar ziet u kansen voor samenwerking en met welke partners zou dit dan zijn?
Eenzaamheid

Sociale acceptatie

Toegankelijkheid

Trends en ontwikkelingen

Werkwijze
Steun in de wijk
Locatie en faciliteiten

Begroting

Beschrijf hoe uw activiteit bijdraagt aan het tegen gaan van eenzaamheid. Op
het gebied van eenzaamheid is het van belang dat de inschrijver aangeeft op
welke manier zij dit binnen de eigen organisatie oppakt en hoe de
samenwerking wordt opgezocht met andere partijen om eenzaamheid tegen te
gaan en welke maatregelingen er genomen worden om eenzaamheid een plek
te geven binnen de opdracht. Er zijn meerdere mogelijkheden: preventie,
signaleren, activiteiten en bespreekbaar maken, of een combinatie daarvan.
Beschrijf hoe uw activiteit bijdraagt aan sociale acceptatie. Elke opdracht zou
moeten bijdragen aan sociale acceptatie. Iedereen moet in Katwijk zichzelf
kunnen zijn en kunnen meedoen in de maatschappij, ongeacht achtergrond,
godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit,
geaardheid en burgerlijke staat. Gemeente Katwijk wil dat meer inwoners
zichzelf kunnen zijn en zich sociaal geaccepteerd voelen.
Beschrijf hoe uw activiteit bijdraagt aan een toegankelijkheid. Bij de
inschrijving zien we graag hoe u het onderwerp toegankelijkheid borgt in de
opdracht. Toegankelijkheid is een randvoorwaarde voor volwaardige deelname
aan de samenleving. In Katwijk moeten al haar inwoners, ongeacht hun type
beperking (fysiek, mentaal, intellectueel of zintuiglijk), kunnen deelnemen als
ze zelf niet in staat zijn om deel te nemen. Het gaat hierbij om sociale, digitale
en fysieke toegankelijkheid.
Welke trends en ontwikkelingen ziet u in uw vakgebied?
Waar moet de gemeente en haar inwoners de komende jaren rekening mee
houden?
Beschrijf uw activiteit: hoe gaat u aan het werk? Wat is uw werkwijze?
Beschrijf de steun die het initiatief heeft in de wijk of in de woonkern.
Waar vinden de activiteiten plaats? Is een bepaalde wijk of gebied aan te
wijzen?
Van welke accommodatie(s) maakt u gebruik?
Gebruikt u naast een accommodatie ook andere faciliteiten? Zoals bijvoorbeeld
een website om uw doelgroep te benaderen?
Voeg de begroting en een dekkingplan toe. (hetdekkingsplan bevat een
opgave van bij anderen aangevraagde subsidies of vergoedingen ten behoeve
van dezelfde activiteiten, onder vermelding van de stand van zaken daarvan.)
Wat zijn de kosten van uw activiteit?
Hoeveel kosten voor huisvesting maakt u?
Hoeveel kosten voor (inhuur) professionele krachten?
Voor welk deel vraagt u subsidie aan en welk deel financiert u zelf? Zoekt u ook
actief andere inkomstenbronnen/financiering?
Beschrijf hier of, en zo ja hoe het initiatief zelfstandig zonder bijdrage kan
doorgaan nadat u de bijdrage hebt gekregen en het geld op is.
Beschrijf hier of, en zo ja hoe het initiatief het potentieel heeft om op termijn
een grotere bijdrage te leveren aan de gestelde doelen. Bijvoorbeeld ook in
andere wijken.

