Toetsingskader en inrichtingseisen Nieuw & anders
De gemeente Alphen aan den Rijn heeft voor deze plannen een aantal vragen gesteld die u
kunnen helpen bij het opstellen van uw plan. Dit zijn ook de basisgegevens die de gemeente
nodig heeft om uw plan goed te kunnen beoordelen. De inhoud, wat u precies gaat doen,
staat vrij.

Waar moet uw plan aan bijdragen?
De gemeente verwacht dat u plan een bijdrage levert aan het verbeteren van de lichamelijke
en mentale gezondheid van inwoners, en de ontwikkeling stimuleert van sociaal emotionele
vaardigheden van inwoners van Alphen aan den Rijn.
In het bijzonder richt dit zich op inwoners die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Wat is het doel van het plan?
Welke maatschappelijke effecten wilt u met dit plan bereiken? (Aanvragen moeten duidelijk
maken of en zo ja op welke wijze kwetsbare inwoners met dit initiatief bereikt en
ondersteund worden.)

Welke doelgroep wilt u hiermee bereiken?


Omschrijf de doelgroep, wie zijn dit, hoe groot is deze groep, wat is hun leeftijd?



Waarom juist deze doelgroep?



Hoe bereikt u deze doelgroep, waar zitten ze, hoe komen ze naar u?



Hoeveel mensen uit deze doelgroep verwacht u met dit plan te bereiken?



Wat gaat u met ze of voor ze doen?

Welke middelen zet u hiervoor zelf in?


Beschrijf de middelen, gaat het om de inzet van vrijwilligers, de accommodatie zelf (de
velden/de sporthal/etc), of andere middelen?



Werkt u samen met andere (maatschappelijke) partners/verenigingen, en zo ja welke?
Beschrijf op welke wijze u gaat samenwerken.

Wat zijn de kosten van het plan?


Hoe hoog bedraagt het incidentele (investerings-)budget dat nodig is om uw plan te
realiseren? Kunt u dit onderbouwen met een beschreven opdracht van het uit te voeren
werk (inhoudelijk/kwaliteit) en indien mogelijk met offertes van externe partijen?



Hoe hoog is het structurele budget dat nodig is om de gerealiseerde investering (plan) te
onderhouden of beschrijf hoe u op dit onderhoud kunt besparen door inzet van
vrijwilligers?



Welke financiële middelen/bijdrage zet u zelf in om uw plan (investering) te realiseren?
Kunt u dit cijfermatig en inhoudelijk onderbouwen per ingezet middel?



Hoe hoog is de (incidentele) financiële bijdrage die u nodig heeft van de gemeente? Hoe
hoog is de structurele financiële bijdrage die u nodig heeft van de gemeente en over
welke periode (jaarschijven)?

Wat heeft u nodig van de gemeente?


Gaat het bijvoorbeeld om verruiming van gemeentelijke voorwaarden, verstrekken van
vergunningen, scholing, aangepast of extra materiaal, vervoer, voorfinanciering,
garantstelling of iets anders? Is dit eenmalig of structureel en voor welke jaren?

Op welke termijn kunt u het plan realiseren?


Wat is de algehele planning en welke kritieke momenten zijn er?



Hoe frequent is het initiatief? Is dit eenmalig, wekelijks, maandelijks? Voor hoeveel jaar?

Is er draagvlak voor dit initiatief?


Kunt u het draagvlak aantonen? Bijvoorbeeld door verslagen van gevoerde gesprekken,
intentieverklaringen en/of reeds bestaande samenwerkingsverbanden.

Hoe zorgt u voor de kwaliteit?


Omschrijf de gewenste kwaliteit en de wijze waarop u deze kwaliteit borgt. Hierbij dient
het plan in ieder geval niet in strijd te zijn met de VSG-norm.

Wat zijn de risico’s van het plan?


Omschrijf de inhoudelijke en financiële risico’s, de effecten hiervan en eventueel
mogelijke maatregelen.

Wettelijke kaders en regels
•

Het plan past binnen wettelijke kaders en regels

Toetsingskader
Aanvragen moeten duidelijk maken of en zo ja op welke wijze kwetsbare inwoners met dit
initiatief bereikt en ondersteund worden, en wat het verwachte effect/resultaat zal zijn.

