
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Wegwijzer Subsidieregeling Sociale Basis 2022 
 

Informatiebijeenkomsten  
De Subsidieregeling Sociale Basis en de 

Gebiedsgerichte Uitwerkingen (GGU) krijgen 

voor 2022 een update. Daaraan wordt 

momenteel hard gewerkt. Op 6 juli 

verwachten wij de publicatie van de regeling, 

de GGU’s en de plafonds. Dan is ook onze 

website helemaal geactualiseerd. Van 1 

augustus tot 1 oktober kunt u uw aanvraag 

doen voor de periodieke subsidies.  

Om het een en ander met u door te kunnen 

spreken, heten wij u van harte welkom op 

een van de drie informatiebijeenkomsten: 

 17 juni van 15.30-17.00 uur  

 24 juni van 10.00-11.30 uur  

 31 augustus van 15.30-17.00 uur  

Wij stellen het op prijs dat u zich inschrijft. 

Dat kan HIER. 

 

Nadere toelichting 
Hieronder staat een globale schets. Op de 

bijeenkomsten gaan we overal dieper op in. 

Bestuurlijke vaststelling vindt nog plaats, en 

is ten tijde van de bijeenkomsten 

grotendeels gerealiseerd.  

 

Actualisering Subsidieregeling 

Sociale Basis 
De regeling is dit jaar mede vanwege de 

tijdsdruk door de corona-pandemie alleen 

intern geëvalueerd. Ervaren knelpunten 

vanuit de partners zijn wel meegenomen. Op 

basis hiervan wordt de regeling minimaal 

aangepast, vooral in techniek en toelichting. 

Daarnaast zijn er twee grotere aanpassingen 

lopende dit jaar al doorgevoerd: de 

toevoeging van ontwikkelbuurten en de 

Rijks- en provinciale middelen. 

 

De collegeprioriteiten 2020-2021 worden 

voor de jaren 2022 en 2023 gecontinueerd 

binnen de frames van ‘Samen Sterker uit de 

crisis’, ‘Amsterdam Vitaal en Gezond’ en 

‘Tegengaan Kansenongelijkheid’, voor zover 

van toepassing op de sociale basis. Dat heeft 

ook gevolgen voor de GGU, zie onder. 

 

Gebiedsgerichte uitwerking | 

GGU’s 2022 
De GGU’s krijgen de volgende inhoudelijke 

aanpassingen voor 2022: 

1. Voor de hele stad is er één 

basisinfrastructuur beschreven. 

2. De opgaven van de buurtteams en 

de OKT’s worden opgenomen.  

3. De opgaven zijn gericht beschreven 

aan de hand van de genoemde 

frames waarbij specifiek wordt 

ingegaan op ‘Preventieve 

gezondheid’ en ‘Kansengelijkheid’.  

Op moment van schrijven zijn er 

consultatiesessies gaande waarin stadsdelen 

met hun partners in gesprek gaan en de 

GGU’s ook worden besproken met de 

stadsdeelcommissies. Tot slot wordt met 

ingang van de GGU 2022 ook gewerkt aan 

meer samenhang tussen de GGU en andere 

plannen (zoals gebiedsplannen en 

ontwikkelbuurtplannen) waarin sociale 

opgaven beschreven worden. 

https://nl.surveymonkey.com/r/9TRTBLG

