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Subsidieregel Gezond in de Stad 

A. Beleid 

Gezond in de Stad (GIDS) is het stimuleringsprogramma vanuit het Ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport om gemeenten te helpen bij het versterken van de lokale 

aanpak van gezondheidsachterstanden. Initiatieven richten zich op algemene 

gezondheidsvaardigheden en/of op één of meerdere speerpunten uit het gemeentelijke 

Gezondheidsbeleid. Preventie van: overgewicht, gebruik genotmiddelen, eenzaamheid en 

depressie. 

B. Subsidieregel 

Doelstelling van de activiteiten 

De activiteiten moeten een bijdrage leveren aan het verminderen van (het risico op) 

gezondheidsachterstanden van inwoners van Vlissingen. 

Producten/activiteiten/diensten 

Activiteiten / interventies die er op gericht zijn om de gezondheid van de inwoners van 

Vlissingen te verbeteren. Het gaat om duurzame activiteiten / interventies waarbij Gids-

gelden de opstart mogelijk maken. 

Subsidiesoort 

Incidentele activiteitensubsidie. 

Subsidiegrondslagen 

Er moet naast het standaard aanvraagformulier voor incidentele activiteitensubsidies een 

plan van aanpak worden ingediend als bijlage bij het aanvraagformulier. In het plan van 

aanpak moet tenminste het volgende worden opgenomen. 

 Omschrijving van de activiteit: inhoud, waar en wanneer vindt het plaats; 

 Waaruit blijkt de behoefte aan deze activiteit; 

 Doel van de activiteit; 

 Doelgroep van de activiteit. Omschrijving, is er sprake van een gezondheidsachterstand 

en hoeveel deelnemers worden er verwacht; 

 Op welke wijze de activiteit een bijdrage levert aan:  

 Algemene gezondheidsvaardigheden en/of; 

 Preventie van overgewicht en/of; 

 Preventie van gebruik van genotmiddelen en/of; 

 Preventie van eenzaamheid of depressie. 
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 Welke organisaties betrokken zijn en wat hun rol is; 

 Wat verwacht wordt aan ondersteuning van de gemeente; 

 Hoe de activiteiten na afloop van de subsidie voortgezet worden; 

 Hoe de evaluatie uitgevoerd wordt. 

Nadere vereisten bij de aanvraag 

 Verzoeken voor een incidentele activiteitensubsidie kunnen het hele jaar worden 

ingediend. Let op: tenminste 12 weken voor de activiteit start; 

 Alle aanvragen moeten verantwoord worden via een verantwoordingsformulier, binnen 12 

weken na afloop van de activiteit. Tenzij in de beschikking anders is aangegeven. 
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