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BESLUITEN

Afdeling:

Beleid

Leiderdorp,

Onderwerp:

Algemene maatschappelijke

11-02-2014

subsidiedoelen 2015
De raad van de gemeente Leiderdorp;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, nr. 2014i00149 van 11
februari 2014;
gezien het advies van commissie bestuur en maatschappij van 24 februari 2014;
gelet op het bepaalde in artikel 147 van de Gemeentewet;

b e s l u i t:

1. De Algemene maatschappelijke subsidiedoelen 2015 vast te stellen:
1. Sociale samenhang en leefbaarheid in de wijk
a. Het versterken van sociale samenhang en bevorderen van samenwerking tussen organisaties en
actieve bewoners in Leiderdorp;
b. Versterken van sociaal maatschappelijke infrastructuur door initiatieven vanuit de buurt;
c.

Bieden van voorzieningen voor zinvolle vrijetijdsbesteding;

d. Bieden van gelegenheid om te bewegen en te ontmoeten;
e. Vrijwilligerswerk beter verbreiden en waarderen / promoten en waarderen.
2. Zelfredzaamheid en participatie
a. Bijdragen aan het, in samenwerking met anderen, vergroten van de zichtbaarheid van cultuur;
b. Het bevorderen van cultuur- en natuur educatie en de deelname aan culturele, milieu en
natuuractiviteiten.
c.

Het bevorderen van inrichting, ontsluiting en beheer van het cultureel erfgoed;

d. Het bevorderen van deelname aan het vrije verkeer van informatie, door het realiseren van het
gebruik van een gevarieerd aanbod van informatiedragers via uitlening en raadpleging;
e. Het bieden van mogelijkheden tot kennisname van podiumkunsten via culturele podia;
f.

Het stimuleren van kleinschalige culturele activiteiten;

g. Bevorderen van deelname aan het maatschappelijk verkeer en van het zelfstandig functioneren;
h. Bevorderen van de deelname aan vrijetijdsbesteding op het gebied van bewegen, lezen en culturele
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activiteiten;
i.

Het bevorderen van de kwaliteit van het bestuur en ander vrijwillig kader;

j.

Ondersteunen en verbeteren van informatievoorziening en deskundigheidsbevordering van
mantelzorgers en vrijwilligers.
3. Optimale gezondheid

a. Kinderen en jongeren en hun opvoeders weerbaarder maken tegen schadelijk alcoholgebruik, roken
en ongezonde voeding en beter leren omgaan met deze verleidingen;
b. Bevorderen, stimuleren van gezond gedrag (inclusief bewegen) bij kinderen en jongeren;
c.

Mensen met een lage sociaal economische status (SES) beter informeren en adviseren over
gezonde leefstijl en stimuleren meer te bewegen;

d. Ouderen zolang mogelijk actief houden.

Vastgesteld in de openbare vergadering van
de raad van Leiderdorp op 10 maart 2014,

de griffier,

mevrouw J.C. Zantingh

de voorzitter,

mevrouw L.M. Driessen-Jansen

