
Evaluatie Stimuleringsfonds sociaal domein
2016-2018

Samenvatting:
Er zijn vanaf 2016 t/m heden 27 aanvragen voor subsidie uit het stimuleringsfonds sociaal domein gehonoreerd. 
De aanvragen die gehonoreerd zijn voldoen aan de criteria; zij behoren tot activiteiten binnen het sociaal domein, gericht op deelname van kwetsbare groepen 
aan de lokale samenleving, het bevorderen van sociale activering en tegengaan van sociale uitsluiting, het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers en 
het bevorderen van de verschuiving van formele naar informele zorg (Right to Challenge).
Aanvragen worden getoetst aan de voorwaarden, zoals gesteld in de verordening stimuleringsfonds sociaal domein. De aanvragers overleggen een 
vragenlijst, waarin wordt aangegeven voor welke activiteit zij een beroep doen op de subsidie en hoe zij de middelen willen besteden. In de meeste gevallen 
volgt een mondelinge toelichting in een gesprek. De subsidie wordt als voorschot verstrekt. Gedurende het initiatief vindt er doorgaans periodiek een gesprek 
plaatst over de voortgang. Na afronding van het initiatief volgt een evaluatie in de vorm van een inhoudelijk verslag (mondeling of schriftelijk) en een financiële 
verantwoording. Als is voldaan aan de voorwaarden, kan de subsidie definitief verleend worden.
Één activiteit is gestaakt en het bedrag is teruggestort.

Onderstaand volgt een overzicht van de initiatieven waaraan subsidie is verleend vanuit het Stimuleringsfonds sociaal domein.

Initiatief Toelichting Subsidiebedrag Start Stand van zaken

Buro Samen Inwoners met een beperking uit Ootmarsum en 
omgeving met elkaar in contact brengen met 
laagdrempelige activiteiten, zoals creatieve 
middagen.

€ 7.500 2016 Het initiatief is uitgevoerd en 
loopt door. Er is een 
inhoudelijke en financiële 
verantwoording overlegd.
De subsidie kan definitief 
verleend worden.

St. Buurtschapsraad Lattrop-
Breklenkamp

Organiseren van inloopochtenden en middagen 
voor ontmoeting.

€ 3.000 2016 Het initiatief is uitgevoerd. 
Inhoudelijke en financiële 
verantwoording is overlegd.
De subsidie kan definitief 
verleend worden.



Konot De Kerkewei Psychofysieke sociale competentietraining Rots 
en Water. Schooljaar 2016-2017

€ 7.500 2016 Het initiatief is uitgevoerd. 
Inhoudelijke en financiële 
verantwoording is overlegd. 
Eindbeoordeling volgt.

St. Dorpsraad Tilligte Uitvoering van het project SamenWelzijn voor de 
kernen Tilligte, Noord Deurningen en Weerselo.

€ 18.763 2016 Lopend initiatief. De gemeente 
wordt periodiek geïnformeerd 
over de vorderingen. Evaluatie 
volgt.

St. Buurtschapsraad Lattrop-
Breklenkamp

Activiteiten voor de jeugd in Lattrop t/m 15 jaar. € 1.500 2016 Evaluatie volgt.

St. Sporthal het Hoge Vonder Opzetten van een oefenprogramma voor 
kwetsbare ouderen om conditie , kracht en 
stabiliteit te verbeteren/te behouden.

€ 3.796 2016 Evaluatie volgt.

Werkgroep De Inloop in 
Ootmarsum

Het opzetten van een informatie- en 
ontmoetingspunt in Ootmarsum.

€ 8.780 2016 Het initiatief is niet van de grond 
gekomen. De initiatiefnemers 
hebben de ontvangen subsidie 
teruggestort.

Het Stift Uitbreiding activiteiten van ’t Stift waarbij de 
voormalige stiftschool de ontmoetingsplaats zal 
zijn.

€ 2.500 2017 Lopend initiatief. Evaluatie 
volgt.

Twentse Zorgacademie Ondersteuning bij de ontwikkeling van strategie 
en beleid op onder andere zorgtechnologie en 
nieuwe ontwikkelingen op het gebied van zorg.
Er wordt samengewerkt met de gemeenten 
Tubbergen en Hellendoorn.

€ 7.500 2017 Een overzicht van hetgeen 
gerealiseerd is, is beschikbaar.
Beoordeling voor de 
eindevaluatie volgt.

Dorpsraad Noord Deurningen Realisatie Multifunctioneel Dorpshart Noord 
Deurningen. De gemeente heeft hiervoor 
 €19.000 subsidie verleend als cofinanciering 
voor de subsidie van de provincie t.b.v. leefbare 
kleine kernen, waarvan € 9.500 uit het 
stimuleringsfonds sociaal domein.

€ 9.500 2017 Lopend initiatief.



WijzOud Het opstarten van WijzOud in de gemeente 
Dinkelland. Het bieden van ondersteuning aan 
senioren om meer grip, zekerheid en steun te 
krijgen om op eigen wijze te kunnen wonen en 
leven.

€ 15.000 2018 Het initiatief is uitgevoerd. Een 
inhoudelijke en financiële 
verantwoording zijn overlegd.
De subsidie kan definitief 
verleend worden.

Garage2020 Initiatief voor de jeugd om samen met hen te 
komen tot nieuwe oplossingen voor hun 
problemen, zodat jeugdhulp overbodig wordt. 
Samenwerking tussen de gemeenten 
Tubbergen, Dinkelland en Hellendoorn.

€ 10.000 2018 De ontwerpfase is afgerond. 
Rapportage en verantwoording 
zijn beschikbaar.
Subsidie kan definitief verleend 
worden.

Buro Samen/Fysiotherapie 
Ootmarsum

Ontmoetingsplaats in een leeg schoollokaal. € 2.500 2018 Lopend initiatief.

Dorpsraad Saasveld Het opstarten van een zorgcoöperatie, Zorg veur 
mekaar.

€ 5.000 2018 Lopend initiatief

WijzOud Uitvoering van het koffietijdprogramma 
Valpreventie in Saasveld.

€ 5.000 2018 Lopend initiatief

Buurtschapsraad Lattrop-
Breklenkamp

Bevorderen maatschappelijk welzijn en de 
volksgezondheid van de inwoners van Lattrop-
Breklenkamp en omgeving. O.a. een duofiets en 
een dorpsbibliotheek.

€ 15.000 2018 Lopend initiatief.

Mw. M. Veldhuis Voorlichting van jongeren over verschillende 
soorten verslavende middelen, i.s.m. het 
onderwijs.

€ 2.019 2018 Lopend initiatief.

Stichting Kulturhus Denekamp Neonparty voor de jeugd. € 300 2018 Evaluatie volgt.

KBO Ootmarsum Ondersteuning senioren bij de digitalisering; o.a. 
cursussen ipads/tablets/mobiele telefoons.

€ 2.190 2017 Lopend initiatief; evaluatie volgt.

De Zonnebloem Fietsen met minder mobiele inwoners € 1.000 2017 Lopend initiatief. Evaluatie 
volgt.



Konot de Kerkewei Psychofysieke sociale competentietraining Rots 
en Water. Schooljaar 2017-2018

€ 11.000 2017 Het initiatief is uitgevoerd. 
Inhoudelijke en financiële 
verantwoording is overlegd. 
Eindbeoordeling volgt.

Dorpsraad Saasveld Als dorpsgemeenschap zorgen voor kwetsbare 
mede-dorpsgenoten.

€ 15.000 2017 Lopend initiatief. Evaluatie 
volgt.

Dorpsraad Saasveld Uitvoeren van het opstarten van een 
dorpshuiskamer, coördinatie informele 
welzijnsactiviteiten, het realiseren van een 
prikpost, pilot WijzOud.

€ 5.000 2017 Lopend initiatief. Evaluatie 
volgt.

St. Jeugdwerk Rossum Vakantiespelweek € 200 2017 De activiteit is succesvol 
uitgevoerd.
De subsidie kan definitief 
verstrekt worden.

Natura Docet Wonderryck 
Twente

Het opzetten van een pilot: IkkanWelzijn. Het op 
andere efficiëntere wijze organiseren van de 
manier waarop dagactiviteiten voor 
zorgbehoevenden en mantelzorgers in 
Dinkelland en NOTwente georganiseerd kunnen 
worden.

€ 15.000 2017 Lopend initiatief.
Evaluatie volgt.

St. Buurt de Roerdomp Oprichten stichting Buurt De Roerdomp € 958,81 2017 Evaluatie volgt.

St. Lattrop in Beweging Het organiseren van de Jongkindloop ter 
bevordering van ontmoeting, een gezonde 
leefstijl en vrijwillige inzet.

€ 2.400 2018 Initiatief vindt plaats op 
21 oktober 2018.

St. Kulturhus Denekamp Opzetten lotgenotengroep rouwverwerking € 1.000 2018 Initiatief loopt nog.


