
                               

 

 

 

  

 

MOTIE: Samen Schiedam 

De raad van de gemeente Schiedam, in vergadering bijeen op dinsdag 9 november  

2021,   

 

Overwegende dat: 

- er in Schiedam vele Schiedammers actief zijn, dan wel professioneel, dan wel als vrijwilliger, om 

samen een steentje bij te dragen aan een sociaal Schiedam;  

-Samen Schiedam een innovatieve wijze van subsidieverstrekking is; 

-onder andere naar aanleiding van Schriftelijke vragen er maatwerk is in de intensiteit van deelname 

aan de verschillende tafels;  

- de wijze van aanvragen van subsidie door professionele aanvragers op de zelfde wijze  gebeurt als 

door kleine organisaties of vrijwilligers;  

-er nog geen evaluatie plaatsgevonden heeft van deze nieuwe werkwijze. 

 

Is van mening dat: 

- na twee jaar er een patroon lijkt te ontstaan waarbij kleine en/ of vrijwilligers initiatieven  

door de wijze van scoren, de veelheid aan verplichte schriftelijke informatie, al dan niet gedwongen 

stoppen; 

-deze vrijwilligers initiatieven meer bijdragen aan een sociaal Schiedam dan in hun plannen verwoord 

is; 

 

Verzoekt het College: 

- Onderscheid te maken bij de beoordeling van subsidieaanvragen in het kader van Samen Schiedam 

tussen grote professionele organisaties, kleine professionele organisaties en vrijwilligersorganisaties; 

-vooruitlopend op de evaluatie van Samen Schiedam bij subsidieaanvragen door 

vrijwilligersorganisaties de komende twee jaar te continueren en hierbij wegingscriteria toe te 

passen passend bij de aard van deze organisaties en die recht doen aan de bijdrage die ze leveren 

aan de Schiedamse samenleving;  

- Concreet betekent dat dat de bestaande wegingscriteria in geringe mate of op een andere wijze van 
toepassing zijn op kleine (professionele) organisaties en vrijwilligersorganisaties en dat de 
aanvraagprocedure voor deze organisaties sterk vereenvoudigt. 
- Samen Schiedam te evalueren op het functioneren en de raad voor de zomernota 2023 te 
informeren over de uitkomsten van deze evaluatie.   
 

en gaat over tot de orde van de dag.      
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