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Verzenddatum :
Subsidieregeling Initiatieven 'Gezond in Coevorden' 2020.

1 9 DEC 2019

Geachte leden van de raad,
Hierbij informeren wij u over de wijze, waarop wij invulling geven aan de subsidieregeling
Initiatieven Gezond in Coevorden 2020.
Bijgevoegd treft u de 4e wijziging van het Uitvoeringsbesluit Algemene subsidieverordening
Coevorden 2019 betreffende Hoofdstuk 3 Welzijn, Jeugd en Zorg, paragraaf 3.1. Initiatieven
Gezond in Coevorden.
Deze subsidieregeling is een vervolg op het beleid, zoals omschreven in de nota 'Terugblik en
voortzetting Stimuleringsprogramma Gezond in Coevorden'. De lijn van de subsidieregel
Initiatieven Gezond in Coevorden wordt dan ook grotendeels voortgezet, maar richten we de focus
meer op duurzaamheid en een integrale aanpak. De activiteiten moeten ook zonder gemeentelijke
subsidie hun continuïteit kunnen borgen en meerwaarde kunnen aantonen.
Ook in 2020 zullen de subsidieaanvragen beoordeeld worden door een adviescommissie. Deze
commissie is ontstaan uit het Vitaliteitsnetwerk. Zij geeft aanvragers advies over aspecten als
duurzaamheid en een integrale aanpak.
De subsidieregel richt zich op het bevorderen van inhoudelijke activiteiten ter bevordering van de
gezondheid of gezondere leefstijl van groepen kwetsbare inwoners en op activiteiten om de
bewustwording over het onderwerp gezondheid en leefstijl te bevorderen.
Daar waar in het verleden subsidieaanvragen zich richten op het scheppen van de juiste omgeving
middels het aanpassen van accommodaties of doen van investeringen in duurzame goederen,
zoals de toestellen in beweegtuinen, kiezen wij nadrukkelijk voor de inhoudelijke benadering van
de problematiek. Aanvragen die zich richten op het doen van investeringen zijn uitgesloten van
subsidieverstrekking .
Vanaf de dag na bekendmaking kunnen organisaties een aanvraag indienen bij ons college. Het
subsidieplafond voor 2020 hebben we vastgesteld op € 111.250 waarvan een deel is gelabeld voor
de activiteiten:
Brede School Som;
Meer Bewegen voor Ouderen;
Swim2Play.

- 2We hebben in Coevorden verbinding en afstemming met de diverse programma's zoals onder andere
'Jongeren op Gezond Gewicht', het (lokale) sport- en preventieakkoord en het project 'Aan de slag met
preventie'. Hierdoor kunnen we extra inzetten op het verbeteren van de gezondheid van kwetsbare
inwoners zoals kinderen, ouderen en mensen met een beperking.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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