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Uitvoeringsvoorwaarden
Van Aanvragers die niet akkoord gaan met een of meerdere van de volgende 
uitvoeringsvoorwaarden, weigert het college de aanvraag (artikel 8 lid 3 sub n Verordening):

Randvoorwaarden
1. Samenwerking

- De subsidieaanvrager voert zijn activiteiten samen met andere partners uit en 
pakt deze integraal op. De subsidieaanvrager werkt domein-overstijgend 
samen met niet voor de hand liggende partners, zoals de samenwerking tussen 
de formele en informele zorg of een publieke-private samenwerking.

- De subsidieaanvragers die samenwerken, nemen samen een signalerende rol 
op zich, zodat de kwetsbare inwoners tijdig en op de juiste manier worden 
ondersteund.

- In het plan van aanpak bij de aanvraag moet beschreven zijn hoe de
samenwerking eruit ziet, wat de rollen zijn en met wie de subsidieaanvrager 
samenwerkt bij het uitvoeren van zijn activiteiten.

2. Eenzaamheid
- De subsidieaanvrager borgt het onderwerp eenzaamheid bij het uitvoeren van 

de activiteiten. 
- De subsidieaanvrager heeft aandacht voor preventie en het delen van kennis 

over eenzaamheid en betrekt indien mogelijk vrijwilligers bij zijn aanpak.
- De subsidieaanvrager geeft in het plan van aanpak bij zijn aanvraag aan op 

welke manier hij voorgaande binnen de eigen organisatie oppakt en hoe hij de 
samenwerking opzoekt met andere partijen om eenzaamheid tegen te gaan. Er 
zijn meerdere mogelijkheden: preventie, signaleren, activiteiten en 
bespreekbaar maken, of een combinatie daarvan.

3. Sociale acceptatie
- De subsidieaanvrager borgt het onderwerp sociale acceptatie bij het uitvoeren 

van de activiteiten. Het college verstaat onder sociale acceptatie dat Iedereen 
in Katwijk zichzelf moet kunnen zijn en kunnen meedoen in de maatschappij, 
ongeacht achtergrond, godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, 
geslacht, nationaliteit, geaardheid en burgerlijke staat.

-   In het plan van aanpak bij de aanvraag moet beschreven zijn hoe de subsidie-
ontvanger sociale acceptatie borgt bij het uitvoeren van activiteiten.

4. Toegankelijkheid
- De subsidieaanvrager borgt het onderwerp toegankelijkheid bij het uitvoeren 

van de activiteiten. Het gaat om sociale, digitale en fysieke toegankelijkheid.
- In het plan van aanpak bij de aanvraag wordt beschreven hoe de 

subsidieaanvrager toegankelijkheid borgt bij het uitvoeren van activiteiten. De 
subsidieaanvrager beschrijft in het plan hoe hij ervaringsdeskundigen betrekt. 




