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Strategie vastgesteld
Collegebesluit 2 juli 2019 Inkoopstrategie en Inkoopopdracht 
Lokale Inkoop Basisinfrastructuur 2020-2023

‘Als gemeente hebben we de taak om ervoor te zorgen dat de 
basisinfrastructuur stevig staat. We willen meerjarige zekerheid 
bieden aan organisaties en initiatieven die zich de afgelopen jaren 
bewezen hebben. Tegelijkertijd willen we vernieuwing stimuleren. 
Met als doel meer gelijke kansen, meer gezonde jaren en meer 
ontwikkeling van talenten. We willen nog beter initiatieven en 
organisaties in de gemeente faciliteren en stimuleren. Zo 
eenvoudig, transparant en regelarm mogelijk, zoveel mogelijk in 
samenhang. Met oog voor de menselijke maat en met ruimte voor 
differentiatie. Om dit te bereiken brengen we meer ordening aan in 
de inkoop en de subsidieverlening aan de basisinfrastructuur.’ 



Herijking stelsel
BASISINFRA Duur Verantwoording Onze rolneming Via

Waarderend meerjarig zeer licht waarderend – op 
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Nieuwe 
subsidieregelingen



Werk aan de winkel!
Aanleiding



Eerder opgehaald - 2019
‘Maak het makkelijker, transparanter en communiceer 
beter/meer over wat er gebeurt rond subsidieafhandeling’

Maak het nieuwe subsidiestelsel:
• Laagdrempelig en eenvoudig – zo min mogelijk administratieve 

rompslomp
• Meerjarig - maar met tussentijdse verantwoording zodat er 

wederzijds “vinger aan de pols” is
• Integraal en complementair – kijk of het informele 

ondersteuningsaanbod “dekkend” is, stuur als gemeente 
actiever op wat ontbreekt



Doelen & uitgangspunten

• Inhoudelijke focus op het stimuleren van gelijke kansen, 
talentontwikkeling, positieve gezondheid en de aanpak van 
eenzaamheid. 

• Eenvoud - duidelijke systematiek & verantwoording
• Transparante en zuivere weging - integraal
• Meer inzicht in resultaten – sturing (proportioneel) op effect
• Meerjarige zekerheid mogelijk maken
• Flexibiliteit – herbezien historisch gegroeide verstrekkingen
• Gemeente als ‘medemogelijkmaker’: aanvullende financiering 



> Ingang op 1 januari 2021

> Beschikkingen dec 2020

> Voor zomer 2020 meer
duidelijkheid

Planning



Wat moeten we:
- vasthouden? 
- versterken?
- veranderen? 

Vragen & input


