
 

 

 

 

 
 

 

Eindverslag 

Inspraakprocedure Algemene subsidieverordening gemeente Steenbergen 2015 

 

 

Het college heeft op 23 september 2014 ingestemd met de start van een inspraakprocedure op basis van 

de gemeentelijke Inspraakverordening en met een afwijking van de standaardprocedure. De concept-ASV 

en de concept subsidieregelingen hebben gedurende een periode van vier weken ter inzage gelegen, van 

24 september tot en met 22 oktober 2014, en op 20 oktober 2014 heeft een informatiebijeenkomst 

plaatsgevonden. 

 

De terinzagelegging is op 24 september 2014 bekendgemaakt via zowel het Gemeenteblad als de 

gemeentelijke website. Tevens is er een brief, d.d. 25 september 2014, naar alle huidige 

subsidieontvangers gestuurd om hen te laten weten dat de gemeenteraad voornemens is om een 

Algemene subsidieverordening vast te stellen per 1 januari 2015. In deze brief stond aangegeven dat de 

concepten ter inzage lagen op het gemeentehuis en dat ze tevens raadpleegbaar waren via de 

gemeentelijke website. Daarnaast hebben wij de subsidieontvangers uitgenodigd voor de 

informatiebijeenkomst die georganiseerd is.  

 

Het Sportplatform is apart op de hoogte gesteld. Van hen kwam de vraag om aan te geven in de 

concepten wat nu precies de veranderingen etc. zijn. Er is toen vervolgens een overzicht gestuurd met 

daarin: 

- een opgave van de aanpassingen/toevoegingen die gemaakt zijn in de ASV ten opzichte van de 

modelverordening van de VNG (en daarbij ook dit model meegestuurd); 

- een artikelsgewijze toelichting van de Subsidieregeling welzijn. Op deze manier is het makkelijker terug 

te vinden wat de aanpassingen e.d. zijn ten opzichte van de Subsidieverordening Welzijn Steenbergen 

2013; 

- een opgave van de artikelen uit de Subsidieverordening Welzijn Steenbergen 2013 die niet terugkomen 

in de Subsidieregeling welzijn. 

 

Reactie van het Sportplatform hierop was dat, zover zij het konden overzien, het louter juridische 

aanpassingen betreft, die geen gevolgen hebben voor verenigingen. 

 

Gedurende de inspraakperiode zijn er geen schriftelijke zienswijzen binnengekomen. Hieronder het 

verslag van de informatiebijeenkomst. 
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Verslag:  Informatiebijeenkomst Algemene subsidieverordening 

Datum:   20 oktober 2014  

Tijd:   19:00 uur 

Locatie:  Raadszaal, gemeentehuis Steenbergen 

Onderwerp:  Algemene subsidieverordening gemeente Steenbergen 2015 

 

 

Aanwezig: Wendy Veeke, beleidsmedewerker maatschappelijke ontwikkeling; 

  Paul Kop, beleidsmedewerker erfgoed, kunst en cultuur; 

  Liesbeth Hameeteman, juridisch medewerker. 

 

Presentielijst:  M. Slingerland, HMS Dinteloord; 

J. Visser, HMS Dinteloord; 

A. Arnold, EHBO Dinteloord; 

J. de Bruyn, Zonnebloem Regio Steenbergen; 

J.H. Brouwer, Stadsraad Steenbergen; 

K. van der Weegen, Vluchtelingenwerk & Volharding Steenbergen; 

Annelies Gabriëls, Volharding Steenbergen; 

Nel van der Veeken, Amicitia; 

Jacqueline de Jong, Amicitia; 

Jeroen Karman, Badminton Vereniging Dinteloord; 

Ron Bosters, VV NVS Nieuw-Vossemeer; 

EHBO Dinteloord. 

 

Tijdens deze bijeenkomst is een toelichting gegeven over de Algemene subsidieverordening voor alle 

huidige subsidieontvangers en zijn de aanwezigen in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen en hun 

reactie te geven. 

 

Er is uitgelegd dat wij de afgelopen maanden gewerkt hebben aan het opstellen van een Algemene 

subsidieverordening met daarbij subsidieregelingen op het gebied van welzijn en kunst en cultuur om zo 

onduidelijkheden en juridische onvolkomenheden weg te nemen, de werkbaarheid te vergroten en om de 

inhoud van de oude Welzijnssubsidieverordening te actualiseren. Het model van de VNG is gebruikt als 

basis voor de ASV. Er is benadrukt dat er wat betreft de welzijnssubsidies, er voor verenigingen feitelijk 

niets veranderd (de toetsingscriteria, termijnen, subsidiesoorten, weigeringsgronden, wijze van 

uitbetaling, etc. zijn namelijk niet gewijzigd). Vervolgens is onze werkwijze uitgelegd, de verdere 

besluitvormingsprocedure en de stappen die nog genomen moeten worden.  

 

 

Overzicht van de vragen die zijn gesteld tijdens de toelichting en uitleg (n.a.v. de eerst genoemde vraag): 

- Wat wijzigt er voor ons als subsidieaanvrager? 

Antwoord: het overzicht wat gemaakt was van alle aanpassingen/toevoegingen hebben we rondgedeeld. 

Vervolgens is het document doorgenomen en artikelsgewijs een kleine uitleg gegeven over het verschil of 

niet met de oude Welzijnssubsidieverordening. 

 

- Wat is het voordeel van het vaststellen van de subsidieplafonds door de gemeenteraad en niet door het 

college?  

Antwoord: dit is effectiever voor de gemeentelijke organisatie. En zo houdt de raad zicht op de 

beschikbare budgetten, wat hoort bij haar budgetrecht 

 

- Welke extra weigeringsgronden zijn toegevoegd? 

Antwoord: artikel 10, tweede lid onder g t/m j, van de ASV. 
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- Activiteiten? Moet er nu nog wel een activiteitenverslag ingediend worden voor een structurele activiteit?  

Antwoord: de aanvraag om een structurele activiteitensubsidie dient nog steeds toegelicht te worden met 

een activiteitenverslag met daarnaast ook een begroting en werkplan. 

 

- Is de tekst van de Algemene Subsidieverordening verkrijgbaar?  

Antwoord: ja, deze staat op de gemeentelijke website onder bekendmakingen. 

 

- Wat zijn de beleidsdoelen waarnaar wordt verwezen? 

Antwoord: de beleidsdoelen  uit artikel 3 van de Subsidieregeling welzijn zijn dezelfde beleidsdoelen uit 

het oude Welzijnssubsidiebeleid. 

 

- Wat zijn kwetsbare burgers? 

Antwoord: zie de begripsomschrijvingen in artikel 1 van de Subsidieregeling welzijn. 

 

- Is er een bezuiniging op het budget voor de subsidies gezet?  

Antwoord: nee, er is bij een paar specifieke organisaties een bezuinigingsopdracht gegeven; deze 

organisaties weten dit al. Voor de rest is het budget hetzelfde gebleven.  

 

- Waarom wordt deze avond georganiseerd? 

Antwoord: deze bijeenkomst is onderdeel van een inspraakprocedure, welke verplicht wordt gesteld 

binnen gemeentelijke regelgeving. 

 

 

Na de behandeling van de vragen is de bijeenkomst gesloten. 


