
    

 

 
 

 
 
   
   

 
 

  
  

 

   

 
 

 
 

 

  

 
  

     
 

 

  
 

  
   

 
 

 
 

 

Toelichting speerpunten incidentele subsidie 2023 gemeente Losser 

Leefbaarheid/vrijwilligers  
Door middel van subsidies kunnen we activiteiten uit de gemeenschap faciliteren en ondersteunen. Het 
investeren in de vrijwilliger juichen we toe. Bij de toetsing van subsidieaanvragen wordt gekeken of de 
aanvragende partij het principe van uitgaan van eigen kracht onderschrijft. We willen de collectieve 
vrijwilligersverzekering handhaven. 

Gezondheid  
Wij willen meer zelfredzaamheid, meer vertrouwen op eigen kracht en meer participatie in de samenleving. 
Een vitale gemeente is een gezonde gemeente. Activiteiten die participatie (met name van specifieke 
doelgroepen) bevorderen, willen we voor subsidie in aanmerking laten komen. Hetzelfde geldt voor 
activiteiten die gericht zijn op gezonder leven en de bewustwording van het belang van een gezond 
leefpatroon. 

Sport  
Sport dient meerdere doelen. Het kan een bijdrage leveren aan een gezonde leefstijl en aan meer participatie. 
Activiteiten die beweging en sportbeoefening stimuleren, komen voor subsidie in aanmerking. Dit geldt met 
name voor activiteiten die gericht zijn op niet-actieve inwoners. 

Recreatie en toerisme  
Evenementen dragen bij aan de levendigheid en de sfeer en maken Losser aantrekkelijk voor zowel inwoners 
als toeristen. Activiteiten die gericht zijn op de promotie van Losser als toeristische gemeente komen voor 
subsidie in aanmerking. We willen initiatieven met name in de opstartfase stimuleren, zodat organisaties in 
staat worden gesteld om nieuwe initiatieven te ontwikkelen. 

Kunst en Cultuur  
Met name voor de jeugd willen we graag cultuureducatie en –participatie ondersteunen. Activiteiten die deze 
doelen onderschrijven, kunnen voor subsidie in aanmerking komen. 

Armoedebestrijding  
We willen zoveel mogelijk samen met andere instanties en maatschappelijke organisaties problemen 
en risico’s vroegtijdig signaleren om bijtijds gerichte maatregelen in gang te kunnen zetten. Mensen 
zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor hun financiële situatie, maar waar nodig worden 
mensen ondersteund, bij voorkeur door hun eigen omgeving en door particuliere initiatieven. De 
gemeente richt zich bij de ondersteuning nadrukkelijk ook op het vergroten van de deelname aan 
maatschappelijke activiteiten. 

Sociaal Domein  
De gemeente is sinds de decentralisaties in het sociaal domein (Jeugdwet, Participatiewet en Wet 
maatschappelijke ondersteuning) verantwoordelijk voor het bieden van ondersteuning op het gehele sociale 
domein. Van preventie, toegang en indicatie tot specialistische ondersteuning. ‘Iedereen doet mee’ staat 
centraal in de ondersteuning. We stimuleren de eigen kracht, verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van 
inwoners om actief en zo zelfstandig mogelijk deel te nemen in de samenleving, waar mogelijk met inzet van 
hun sociale netwerk. Activiteiten die deze visie ondersteunen en stimuleren, komen voor subsidie in 
aanmerking. 

Natuur en Milieu  
Met name voor de jeugd willen we graag natuur en milieueducatie ondersteunen. Activiteiten die deze doelen 
onderschrijven, kunnen voor subsidie in aanmerking komen. 


