
Bijlage 2 Voorwaarden en criteria voor aanbieding en wijze 
van beoordeling  
 
Algemeen 
Als algemeen uitgangspunt geldt dat de aanbiedingen aan moeten sluiten bij een of 
meerdere doelstellingen zoals geformuleerd in het beleidsplan 'Back to Basics: De 
Nieuwe Koers'. 

Voorwaarden en criteria 
De gemeente Goirle hanteert voor aanbiedingen de onderstaande criteria. Per 
criterium kan steeds maximaal 100% worden gescoord.

 Criterium 1 | De mate waarin de aanbieding bijdraagt aan het realiseren 
van de betreffende doelstelling(en) (wegingsfactor 6). 
Uitgangspunt is dat de aanbieding aansluit bij een of meerdere doelstellingen uit 
het beleidsplan. Bij de beoordeling zal de mate waarin het resultaat van de 
aanbieding aantoonbaar bijdraagt aan de betreffende doelstelling, worden 
meegewogen. 

Motivering score verenigingen:
Beoordeeld is in welke mate het aanbod bijdraagt aan het behalen van de 
doelstelling, afgezet tegen de gehele bevolking van de gemeente Goirle. Dus: een 
vereniging met 25 leden heeft een veel minder groot bereik dan een vereniging 
met 250 leden. De laatste zal dus een hoger percentage op de doelstelling scoren. 

Motivering score professionele instellingen en organisaties:
Per doelstelling kan maximaal 100% gescoord worden. Per product van de 
instelling/organisatie is beoordeeld in hoeverre deze bijdraagt aan het realiseren 
van een bepaalde doelstelling uit het beleidsplan 'Back to Basics: De Nieuwe 
Koers'. De score 0% wordt toegekend als het product niet aansluit op een 
doelstelling uit het beleidsplan. 

Bij de criteria 2 tot en met 9 is er steeds sprake van een cumulatief percentage. Dit 
betekent dat de verschillende percentages die gescoord kunnen worden bij elkaar 
worden opgeteld tot één totaalpercentage.

 Criterium 2 | Prijs / kwaliteit (wegingsfactor 3)
Zoals aangegeven dient per doelstelling te worden aangeven welke kosten de 
activiteiten met zich meebrengen. Bij de beoordeling van de aanbiedingen laat de 
gemeente Goirle de verhouding prijs/kwaliteit wegen. Tevens is gekeken naar de 
mate waarin instellingen/organisaties anticiperen op toekomstige  bezuinigingen 
bijvoorbeeld door het realiseren van efficiencymaatregelen binnen de organisatie 
of het verhogen van contributie of eigen bijdragen. 

Motivering score verenigingen: 
60% - De vereniging heeft alleen vrijwilligers, of:
40% - De vereniging heeft vrijwilligers en betaalde krachten.

20% - Indien de vereniging zelf meer inkomsten verwerft. 
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20% - Indien de vereniging acties organiseert om de kosten omlaag te brengen. 

Motivering score professionele instellingen en organisaties:
40% - Indien aan meerdere doelstellingen uit het beleidsplan wordt bijgedragen 

(meerwaarde)
20% - Indien er bij de instelling/organisatie geschoolde medewerkers worden 

ingezet. 
20% - Indien geanticipeerd wordt op bezuinigingen (efficiencymaatregelen).
10% - Indien de instelling/organisatie gecertificeerd is. 
10% - Indien de overhead inzichtelijk gemaakt is.  

 Criterium 3a | Aansluiting bij hoofddoel 'Bevorderen van 
maatschappelijke participatie' (wegingsfactor 4)
Eén van de hoofddoelen van 'Back to Basics: De Nieuwe Koers' is het bevorderen 
van de maatschappelijke participatie. In de aanbieding dient te zijn aangeven op 
welke wijze het aanbod hieraan bijdraagt. 

Motivering score verenigingen: 
50% - Een vereniging bevordert per definitie maatschappelijke participatie. 
30% - Indien de vereniging activiteiten organiseert naast het verenigingsdoel.
20% - Indien de vereniging activiteiten organiseert binnen het verenigingsdoel.

Motivering score professionele instellingen en organisaties:
70% - Indien de instelling/organisatie mensen actief toe leidt naar actieve 

maatschappelijke participatie. 
30% - Indien de instelling/organisatie informatie biedt gericht op het bevorderen 
van actieve maatschappelijke participatie.  

 Criterium 3b | Aansluiting bij hoofddoel 'Vergroten van de 
zelfredzaamheid' (wegingsfactor 5)
Eén van de hoofddoelen van 'Back to Basics: De Nieuwe Koers' is het vergroten 
van de zelfredzaamheid van inwoners ten einde hen in staat te stellen op eigen 
kracht in de samenleving te kunnen participeren. 
In de aanbieding dient te staan op welke wijze het aanbod hieraan bijdraagt. Dit 
punt kan op twee elementen betrekking hebben: 
 De mate waarin deelname aan het aanbod bijdraagt aan de zelfredzaamheid. 
 De wijze waarop in een ondersteuningstraject de eigen kwaliteiten van de 

(zorg)vrager worden ingezet (dus benutten eigen kracht in plaats van helemaal 
'overnemen' door professional).   

Motivering score verenigingen:
0% - Het hoofddoel 'Vergroten van de zelfredzaamheid' richt zich op individuele 
inwoners. In verenigingsverband kan hieraan niet of nauwelijks direct bijgedragen 
worden. 

Motivering score professionele instellingen en organisaties:
50% - Indien de fysieke zelfredzaamheid door het aanbod wordt vergroot. 
50% - Indien de sociale zelfredzaamheid door het aanbod wordt vergroot. 
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 Criterium 4 | Toegankelijkheid (wegingsfactor 3)
De gemeente Goirle vindt toegankelijkheid van voorzieningen en activiteiten van 
groot belang. Beoordeeld is:
 In welke mate het aanbod fysiek toegankelijk is voor mensen met een 

lichamelijke beperking. 
 Welke maatregelen getroffen zijn om de financiële toegankelijkheid van de 

activiteiten te bevorderen zodanig dat ook mensen met een minimuminkomen 
van het aanbod gebruik kunnen maken. 

 Op welke wijze ervoor gezorgd is dat het aanbod sociaal toegankelijk is voor 
met name kwetsbare doelgroepen. 

Motivering score verenigingen:
40% - Indien fysiek toegankelijk (NB: niet het gebouw maar de activiteit). 
30% - Indien financieel toegankelijk.
30% - Indien toegankelijk voor kwetsbare doelgroepen. 

Motivering score professionele instellingen en organisaties:
40% - Indien sociaal toegankelijk / laagdrempelig. 
20% - Indien fysiek toegankelijk (NB: niet het gebouw maar de activiteit). 
20% - Indien financieel toegankelijk. 
20% - Indien er activiteiten worden uitgevoerd gericht op het bereiken van 

kwetsbare doelgroepen. 

 Criterium 5 | Doorlopend vraaggericht werken (wegingsfactor 1)
In de aanbieding staat op welke wijze doorlopend de focus op de gebruiker c.q. 
vrager is gericht en vooral op de potentiële gebruikers c.q. vragers. 

In de aanbieding staat in ieder geval:  
 De manier waarop het aanbod onder de doelgroep bekend gemaakt wordt en 

de investering die de aanbieder doet om mensen die nog niet in beeld zijn 
maar wel een vraag hebben aan het aanbod te binden. 

Motivering score verenigingen:
50% - Voor normale ledenwervingsactiviteiten van de vereniging.
10% - Voor iedere extra activiteit om nieuwe leden te werven.

Motivering score professionele instellingen en organisaties:
60% - Indien aan klantonderzoek wordt gedaan. 
40% - Indien activiteiten worden ondernomen om 'verborgen' doelgroep(en) te 

bereiken. 

 Criterium 6 | Lokale verankering (wegingsfactor 2)
De gemeente Goirle vindt het van belang dat de aanbieders van diensten en 
activiteiten weten wat er in de gemeente Goirle leeft en speelt. In welke mate is 
de aanbieder lokaal verankerd ?

Motivering score verenigingen:
70% - Een Goirlese of Rielse vereniging is per definitie lokaal verankerd.
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10% - Voor iedere extra activiteit die bijdraagt aan lokale verankering.

Motivering score professionele instellingen en organisaties:
50% - Indien het bestuur gevormd wordt door vrijwilligers uit de gemeente Goirle.
50% - Indien de organisatie langer dan 5 jaar actief is in de gemeente Goirle.

 Criterium 7| Creativiteit en flexibiliteit (wegingsfactor 1) 
De uitkomst van de beoordeling van de aanbieding hangt mede af van de mate 
waarin de aanbieder aantoont creatief en flexibel met het aanbod om te gaan. 
Onder het motto 'behoud het goede en vervang waar nodig' ziet de gemeente 
graag creativiteit in de vorm van nieuwe oplossingen voor de gesignaleerde 
problemen. 

Motivering score verenigingen:
20% - Voor iedere nieuwe oplossing voor gesignaleerde problemen/behoeften en 
maatschappelijke ontwikkelingen.

Motivering score professionele instellingen en organisaties:
20% - Voor iedere nieuwe oplossing voor gesignaleerde problemen/behoeften en 
maatschappelijke ontwikkelingen.

 Criterium 8 | Samenwerking (wegingsfactor 2)
In de aanbieding dient de aanbieder aan te geven op welke wijze de 
instelling/organisatie aantoonbaar en proactief samenwerkt met andere 
instellingen en organisaties op het gebied van welzijn, onderwijs, sport en kunst & 
cultuur in de gemeente Goirle. 

Motivering score verenigingen:
20% - Voor iedere samenwerkingspartner. 

Motivering score professionele instellingen en organisaties:
60% - De instelling/organisatie maakt onderdeel uit van het reguliere netwerk. 
40% - De instelling/organisatie zoekt samenwerking buiten het reguliere netwerk.

 Criterium 9 | Inzet vrijwilligers (wegingsfactor 2)
In de aanbieding dient te staan op welke wijze de instelling/organisatie 
vrijwilligers uit de gemeente Goirle betrekt bij het realiseren van de aangeboden 
activiteiten. Hierbij dient tevens aangegeven te worden welke inspanning wordt 
verricht om vrijwilligerswerk bij de instelling/organisatie aantrekkelijk te maken.    

Motivering score verenigingen: 
80% - De vereniging draait uitsluitend op vrijwilligers, of:
60% - De vereniging draait op vrijwilligers en betaalde krachten.

20% - Indien wordt aangegeven hoe vrijwilligerswerk binnen de vereniging 
aantrekkelijk wordt gemaakt. 

Motivering score professionele instellingen en organisaties:
50% - Activiteiten gericht op werven vrijwilligers. 
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50% - Activiteiten gericht op behouden vrijwilligers voeren van actief 
vrijwilligerbeleid). 

Toelichting op de wegingsystematiek
Per bovenstaand criterium wordt een totaalpercentage voor de vereniging of 
instelling/organisatie berekend. Dit percentage wordt vermenigvuldigd met de 
wegingsfactor, wat een bepaalde puntenscore oplevert. Op moment dat er op één 
doelstelling meerdere soortgelijke aanbiedingen zijn, zal de aanbieding die de 
meeste punten scoort, worden gehonoreerd. Bij een gelijke score is de verhouding 
prijs / kwaliteit doorslaggevend. Voor alle aanbiedingen geldt dat indien deze voor 
minder dan 60% aan de gestelde criteria voldoet, deze per definitie wordt 
afgewezen. 

Per instelling, organisatie en vereniging zijn de bovenstaande criteria uitgewerkt in 
een beoordelingsformulier. Hierin is inzichtelijk gemaakt hoe de weging heeft 
plaatsgevonden. 

Score verenigingen
Na beoordeling van de aanbiedingen van de culturele- en sportverenigingen blijkt 
dat een groot deel van de verenigingen niet meer dan 60% scoort, omdat zij als 
individuele vereniging een relatief kleine bijdrage leveren aan de doelstellingen uit 
het beleidsplan 'Back to Basics: De Nieuwe Koers'. Om niet voorbij te gaan aan de 
bijdrage die de verschillende verenigingen leveren, zijn de doelstellingen waarop een 
aanbieding wordt gedaan niet apart beoordeeld maar resulteren zij samen in één 
score. Dit betekent dat een vereniging die nieuwe of extra activiteiten ontwikkelt op 
een andere dan de geëigende doelstelling ('Het bieden van de mogelijkheid tot 
opleiding van jeugdigen tot 18 jaar op het gebied van kunst en cultuur en sport') een 
hogere score krijgt toegekend dan een vereniging die dit niet doet. 

Ondanks voorgaande blijkt dat slechts 5 verenigingen een score behalen van 60% of 
meer en dat de situatie zich voordoet dat verenigingen die nieuwe of extra 
activiteiten organiseren en/of voor een groot aantal jeugdleden de mogelijkheid tot 
opleiding bieden in die betreffende tak van sport, een score behalen tussen de 50% 
en 60%.  

Om tegemoet te komen aan deze verenigingen is de grens om voor subsidie in 
aanmerking te komen voor verenigingen verlaagd naar 50%. Voor de verdeling van 
subsidies aan de verenigingen is de subsidie 2011 als uitgangspunt genomen. Dit 
omdat verenigingen vrijwel niet in staat bleken om per activiteit de kosten in beeld 
te brengen. Voor de categorie verenigingen die een score hebben tussen de 50% en 
60% wordt een korting op de subsidie toegepast van 25%. Voor verenigingen die 
60% of meer scoren, wordt de subsidie gehandhaafd.
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