
 

 

Afwegingsformulier Subsidieaanvraag Culturele 

basisinstelling 2022 

1. Gegevens 

1.1. Naam instelling/aanvrager:  

1.2. Onderwerp: 

1.3. Dossier nummer:                

1.4. Zaaknummer: 

1.5. Gevraagd bedrag: 

1.6. Toegekend bedrag: 

1.7. Grootboeknummer(s) : 

1.8. Toegekend bedrag(en) per grootboeknummer: 

1.9. Kostensoort:           

1.10. Is er sprake van verlegde huur: 

1.11. Termijnbetaling: 

1.12. Datum aanvraag:                   

1.13. Behandelend beleidsadviseur: 

1.14. Collegiaal getoetst door: 

1.15. Afhandelen voor:                   

1.16. Ingevoerd door medewerker subsidie administratie: 

1.17. Datum: 

2. Toetsing aan de drempel 

De vragen hieronder moeten allemaal met "ja" beantwoord zijn om de aanvraag te kunnen 

behandelen.    

2.1. Past de aanvrager in de door de raad gestelde categorieën, c.q. is de aanvrager een 

door de raad aangewezen basisinstelling? 

2.2. Is de aanvrager een bij de Kamer van Koophandel ingeschreven rechtspersoon zonder 

winstoogmerk, gedurende tenminste drie jaar zelfstandig gevestigd in Zoetermeer, in 

een vaste huisvesting op eigen naam? 



 

 

2.3. Is de aanvrager een organisatie met een stabiele, professioneel geleide bedrijfsvoering 

passend bij de rol van een basisinstelling? 

2.4. Is de toepassing van geldende landelijke codes voor governance, diversiteit en fair pay 

geborgd? Is er aandacht voor toegankelijkheid? 

2.5. Is de aanvraag compleet, op tijd en op de juiste plaats ingediend? 

2.6. Is een uitgewerkt meerjarenbeleidsplan voorzien van een sluitende begroting en 

dekkingsplan ingediend? 

2.7. Is het vraagbedrag groter dan € 100.000? 

3. Overige vragen 

3.1. Geeft het meerjarenbeleidsplan op overtuigende wijze uitvoering aan het arrangeren 

van uitdagende culturele ontmoetingen? (Maximaal 20 punten). 

3.2. Worden alle inwoners van Zoetermeer bereikt en/of betrokken? (Maximaal 20 punten). 

3.3. Dragen de activiteiten bij aan de specifieke doelen van de programmalijnen van de 

Cultuurvisie? 

3.4. Dragen de activiteiten bij aan het versterken van het cultureel vermogen en de 

stadscultuur van Zoetermeer zoals genoemd in het Cultureel Convenant Zoetermeer? 

(Vragen 3.3. en 3.4 samen maximaal 20 punten). 

3.5. Vormen de voorgenomen activiteiten een samenhangende opbouw van kwalitatief 

hoogwaardige programma’s? (Maximaal 20 punten). En zijn deze: 

- Transparant gekoppeld aan de doelstellingen? 

- uitgezet in de tijd? 

- Geloofwaardig sturend op effecten en resultaten? 

3.6. Zijn de activiteiten en programma’s uit de aanvraag organisatorisch en financieel 

deugdelijk onderbouwd? (Maximaal 20 punten). 

- Heeft de organisatie voldoende slagkracht, ontwikkelkracht en continuïteit? 

- Wordt er voldoende aangesloten op netwerken? 

- Is er voldoende expertise op het vlak van marketing en ontwikkeling van 

nieuwe publieksgroepen? 

- Is de financiële onderbouwing solide? 

- Zijn de diverse landelijke codes voldoende geborgd? (Governance, inclusie, 

fair pay, toegankelijkheid en duurzaam ondernemen). En zijn deze: 



 

 

4. Puntentotaal 

Totaal aantal punten: 

Een aanvraag komt niet voor subsidie in aanmerking als minder dan 70 punten zijn toegekend. 

4.1. Ambtelijk advies. 

4.2. Collegebesluit. 

4.3. Extra informatie. 

 

 


