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Kennisnemen van 
Vaststelling van de beleidsregels voor subsidieverstrekking Sociaal Domein Gemeente Goirle 2023 
e.v. 
 
Inleiding 
Op 14 februari 2023 heeft het college de ‘beleidsregels voor subsidieverstrekking Sociaal Domein 
Gemeente Goirle 2023 e.v.’ vastgesteld. Deze beleidsregels vervangen de ‘beleidsregels voor 
subsidiëring 2022’.  
Met de raadsinformatiebrief van 21 oktober 2022 bent u al geïnformeerd over aanpak van de 
herijking van het subsidiebeleid. Met deze raadsinformatiebrief informeren we u over de vaststelling.  
 
Informatie 
Uw raad heeft eind 2021 Goirle GLANST  vastgesteld, de nieuwe visie sociaal domein. Deze visie 
vraagt om nieuw subsidiebeleid dat aansluit bij de doelstellingen en de speerpunten van Goirle 
GLANST. Subsidieverlening is één van de (financiële) instrumenten die de gemeente inzet om haar    
beleidsdoelen te verwezenlijken.  
 
In de visie Goirle GLANST is vastgelegd dat we ons in het sociale domein richten op drie doelstellingen. 
Dat zijn het Vergroten van de zelfredzaamheid; het Versterken van de kracht van de samenleving en 
het Bevorderen van de Maatschappelijke participatie. Daarnaast hebben we in de visie acht 
speerpunten bepaald waar we ons de komende vier jaar op willen richten.  
Een instrument dat bijdraagt aan het behalen van deze doelen en invulling geeft aan de speerpunten, 
is ons subsidiebeleid. In de visie hebben we ook bepaald dat het ons uitgangspunt is dat we initiatieven 
van inwoners op weg helpen met als doel dat zij daarna zelfvoorzienend worden en wij ons als 
gemeente terugtrekken als financier. Hier hebben we invulling aan gegeven in de beleidsregels van 
2023. De aanpassingen die gedaan zijn gaan over subsidies voor nieuwe burgerinitiatieven, de 
exploitatie- en uitvoeringssubsidies blijven onveranderd.  
Ook hebben we de mogelijkheid aangepakt om het subsidiebeleid slimmer en transparanter in te 
delen en de werkwijze waar mogelijk efficiënter te organiseren.  
 
Tijdens het proces hebben Participatieraad, Dorpsteam en bestaande subsidiepartners meegedacht. 
De Participatieraad heeft het college positief geadviseerd.  
 
Vervolg 
We stellen nieuwe aanvraagformulieren op en zorgen dat de beleidsregels en de 
aanvraagformulieren eenvoudig online te vinden zijn voor onze inwoners.  
 



 
 
Bladnummer Datum 

2 13 januari 2023 
 

 

Communicatie 
De beleidsregels worden officieel gepubliceerd. Daarnaast worden ze geplaatst op de website van de 
gemeente. 
De organisaties die aanspraak maken op subsidie volgens de beleidsregels voor subsidiëring worden 
hiervan op de hoogte gesteld.  
 
Bijlagen 
De beleidsregels voor subsidieverstrekking Sociaal Domein Gemeente Goirle  2023 e.v. zijn na 
publicatie te vinden op www.goirle.nl/subsidies. 
__________________________________________________________________________________ 


