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Kaderstellende vragen subsidiebeleid 
 

Inleiding 
Het huidige welzijnssubsidiebeleid is toe aan een actualisatie. Het beleid was opgesteld voor de periode 

2007 – 2010. Vanwege een aantal redenen is de actualisatie en het opstellen van nieuw subsidiebeleid 

uitgesteld. Een voorstel tot  vernieuwing van het subsidiebeleid is behandeld in de commissie Mens en 

Maatschappij van 12 september 2011. De commissie is van mening dat een ander subsidiebeleid 

gewenst is.  

De gemeenteraad wilde graag in gesprek met het veld om te horen hoe zij aankijkt tegen het 

subsidiebeleid. Op 6 februari 2012 heeft een beeldvormende vergadering plaatsgevonden waarvoor alle 

gesubsidieerde instellingen een uitnodiging hebben ontvangen. Tevens heeft een advertentie in de lokale 

media gestaan om iedereen die belangstelling heeft, uit te nodigen voor deze avond. 

Op basis van de uitkomsten van deze avond is het voor het college nog niet duidelijk welke richting de 

gemeenteraad wil inslaan met het subsidiebeleid. Wij willen u nu enkele vragen voorleggen ten aanzien 

van het subsidiebeleid zodat er een beleid tot stand komt dat aansluit bij de wensen en gedachten van de 

gemeenteraad. 

Door verschillende instanties is reeds gevraagd en/of ongevraagd advies uitgebracht. Ook hebben enkele 

verenigingen na de bijeenkomst op 6 februari nog schriftelijk gereageerd en hun ideeën kenbaar 

gemaakt.  

Alle gemaakte opmerkingen en adviezen worden betrokken bij de verdere uitwerking van het 

welzijnssubsidiebeleid.  

 

Kaderstellende vragen 
De vragen die het college aan de raad wil stellen zijn bedoeld om de kaders helder te krijgen. 

1. Moet er een separaat welzijnssubsidiebeleid komen of ziet de gemeenteraad subsidies als 

instrument om beleidsdoelen te halen die in andere beleidsnota’s zijn gesteld? Hieronder staan 

de twee opties kort uitgewerkt. 

 

Separaat welzijnssubsidiebeleid 

Bij een separaat welzijnssubsidiebeleid worden in de beleidsnota een aantal doelstellingen 

geformuleerd die met de subsidieverlening aan verenigingen en instellingen bereikt dienen te 

worden. Deze doelstellingen sluiten niet per definitie aan op de doelstellingen die in andere nota’s 

zijn gesteld.  

 

Subsidies als instrument 

Indien subsidies ingezet gaan worden als instrument voor het bereiken van doelstellingen gesteld 

in ander beleid is sprake van integraal beleid. Denk hierbij bijvoorbeeld aan doelen gesteld in het 

sportbeleidsplan en nota volkgezondheid: we willen meer jongeren laten bewegen cq deelnemen 

aan sportactiviteiten. Door hier gericht een subsidie voor te verstrekken kan een vereniging 

bijdragen aan het behalen van de beleidsdoelen. Een sportvereniging ontvangt een basisbedrag 

en kan aanvullend extra subsidie ontvangen voor activiteiten die bijdragen aan 

beleidsdoelstellingen van het sportbeleidsplan en het volksgezondheidbeleid. Het is aan de 

verenigingen om te bepalen of zij willen bijdragen aan het realiseren van beleidsdoelstellingen. 

Ook een vereniging die voor een waarderingssubsidie in aanmerking komt kan op deze manier 

bijdragen aan het realiseren van beleidsdoelen.  Er zijn doelstellingen opgenomen in diverse 

beleidsnota’s zoals volksgezondheidsplan, wmo-beleidsplan, sportbeleidsplan, kadernota jeugd, 

Lokaal Educatieve Agenda, verslavingsbeleid. 
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1a. Indien u een welzijnssubsidiebeleid wil dat op zichzelf staat, welke doelen wilt u dan bereiken 

met het verlenen van subsidies? 

Denk hierbij aan doelen als: 

- Deelname van kwetsbare groepen aan activiteiten; 

- Jeugd kan zich ontwikkelen tot volwaardige volwassenen; 

- Bijdrage aan de sociale samenhang en cohesie van wijken en dorpen; 

 

1b. Wilt u randvoorwaarden stellen bij de subsidieverlening? 

Denk hierbij bijvoorbeeld aan activiteiten voor volwassenen moeten kostendekkend 

georganiseerd worden; 

Alleen subsidie verstrekken aan verenigingen die zich richten op inwoners van Steenbergen 

(Steenbergs belang) 

 

2. Wat is de gewenste rol cq. positie van de gemeente?  

Stimulator:  De gemeente verstrekt geen subsidie en is wel in gesprek met instellingen en 

verenigingen om hen te bewegen activiteiten te ontplooien die bijdragen aan het behalen van de 

doelstellingen van het gemeentelijk beleid. Verantwoording vindt niet plaats, instellingen werken 

op basis van goodwill mee aan het behalen van resultaten.  

Regisseur:  De gemeente is regisseur en verstrekt subsidie aan instellingen en verenigingen 

onder de voorwaarde dat zij met de subsidie activiteiten ontplooien die bijdragen aan het behalen 

van de doelstellingen van het gemeentelijk beleid. Verantwoording moet inzicht geven in de 

bereikte resultaten en te behalen doelstellingen van de gemeente.  

Eigen verantwoordelijkheid samenleving: De gemeente verstrekt geen subsidie en is niet in 

gesprek met verenigingen en instellingen over hun rol en positie in de samenleving. Verenigingen 

moeten in hun eigen bestaansrecht voorzien door de contributie van de leden, sponsoring of 

andere inkomsten zien te genereren. Eigen verantwoordelijkheid is het uitgangspunt van de 

gemeente.  

Financier: De gemeente subsidieert verenigingen en instellingen zonder zich te bemoeien met de 

activiteiten die worden georganiseerd. De subsidie is niet gekoppeld aan het behalen van 

resultaten die bijdragen aan de gemeentelijke beleidsdoelstellingen. De verantwoording is 

minimaal en richt zich op het bewijzen dat de vereniging actief is.  

 

 

3. Willen we een basisvoorzieningenniveau    in stand houden?  

Met het basisvoorzieningenniveau bedoelen we dat er een netwerk van verenigingen bestaat in 

de gemeente dat voorziet in een groot aantal behoeftes zoals mogelijkheden tot ontplooiing, 

ontwikkeling, ontspanning, ontmoeting. De gemeente bepaalt bij start van de beleidsperiode 

welke verenigingen hiertoe behoren, zodat er geen activiteiten dubbel worden gefinancierd vanuit 

de gemeente. De keuzes die hiervoor gemaakt kunnen worden zijn bijvoorbeeld 1 vereniging per 

kern die een bepaalde activiteit aanbiedt bijvoorbeeld een ouderenbond, een tennisvereniging 

etc.  

Indien verenigingen aanvullend op het basisvoorzieningenniveau een subsidie vragen, dient de 

aangeboden activiteit nog niet aangeboden te worden en een dusdanig meerwaarde hebben op 

de mogelijkheden tot ontplooiing, ontwikkeling, ontspanning en ontmoeting.  

 

4. Moeten we de huidige systematiek van waardering- doelgroep en budgetsubsidies in stand 

houden? 

Op dit moment wordt onderscheid gemaakt tussen deze drie vormen van structurele subsidies. 

Van waardering wordt gesteld dat zij een bijdrage leveren aan de sociale samenhang van wijken 

en kernen zonder dat de gemeente invloed wil uitoefenen op de activiteiten. Bij de doelgroepen 

wordt subsidie verleend om de diverse doelgroepen kansen te bieden tot ontplooiing, 

ontwikkeling en ontspanning.  

Budgetsubsidies worden verleend aan grotere instellingen die daarvoor een bijdrage leveren aan 

het behalen van diverse maatschappelijke doelen.  
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5. Mag de financiële draagkracht van een vereniging aanleiding zijn om een subsidie te weigeren?  

Bij het huidige beleid worden bij de waardering- en doelgroepsubsidies geen voorwaarden 

gesteld aan de subsidieverstrekking. Er wordt niet gekeken naar de draagkracht van een reeds 

gesubsidieerde vereniging. Dit kan betekenen dat een vereniging subsidie ontvangt terwijl zij met 

haar eigen middelen prima in staat is om activiteiten uit te voeren en de kosten te dekken. Bij 

nieuwe aanvragen wordt wel naar de financiële draagkracht van een vereniging gekeken en 

wordt geen subsidie verstrekt als er reeds voldoende middelen aanwezig zijn. 

 

6. Willen we de bijdrage voor doelgroepen gelijk trekken ongeacht of een activiteit een dure of 

goedkope activiteit is?  

Nu wordt hier nog onderscheid in gemaakt, zie het verschil in bijdrage voor bijvoorbeeld 

doelgroepen muziek en sport. Bij sport wordt per jeugdlid €  21,- verstrekt en voor de jeugdleden 

van de harmonie € 137,- 

 

7. Is het huidige totale welzijnssubsidiebudget leidend of kan eventueel meer budget beschikbaar 

gesteld worden? 

Indien het huidige budget leidend is betekent het dat indien gekozen wordt voor een andere 

systematiek een verschuiving binnen de diverse onderdelen moet plaatsvinden. Ook nieuwe 

initiatieven kunnen dan niet altijd gehonoreerd worden.  

 

8. Hoe zwaar moet de besteding van en verantwoording over de inzet van de subsidie ingericht 

worden?  

De rekenkamercommissie heeft hierover geadviseerd om de verantwoordinglast bij de 

budgetsubsidies goed te regelen omdat hier 80% van het budget naar toe gaat. Bij de andere 

vormen kan volstaan worden met lichte verantwoordingsplicht. 

 

Tot slot 
Door het beantwoorden van bovenstaande vragen, geeft u de richting en kaders voor het nieuw te 

ontwikkelen subsidiebeleid. Met uw antwoorden gaan wij aan de slag en volgt in de tweede helft 2012 een 

voorstel tot vaststelling van het subsidiebeleid.  
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