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Geacht college,
De Adviesraad maatschappelijke ondersteuning spreekt unaniem haar waardering uit om te
komen tot een verantwoord subsidiebeleid voor de komende periode van 2013-2016.
Dat de betrokken organisaties en instellingen de gelegenheid hebben gehad om hun ideeën
en wensen kenbaar te maken schept -natuurlijk- verwachtingen. Immers, uit de raadplegingen met de subsidieontvangers is gebleken dat men tevreden was met het huidige beleid en
deze graag hadden zien voortgezet.
Onze navolgende reactie wil niet zeggen dat wij, de leden van de Adviesraad, de algemene
noodzaak van het ombuigen van het huidige beleid vanwege de veranderde economische
omstandigheden niet erkennen. Maar de leden menen dat de bezuiniging op subsidies en
dergelijke voornamelijk een politieke keuze is. Dat een zodanige keuze (grote) gevolgen
heeft voor de samenleving kan onmogelijk een understatement genoemd worden.
Naast deze bemerkingen menen de leden ook, dat er volgens haar,onvoldoende overleg is
geweest tussen de raad en het college met betrekking tot de gevolgen en haalbaarheid van
de bezuinigingsdoelstelling. Vervolgens vragen de leden na bestudering van de bedoelde
Nota, zich af of met alle betrokkenen, die voor subsidie in aanmerking kunnen komen, voldoende gecommuniceerd is over de beleidsdoelen en –terreinen, en de koppeling aan al
bestaand gemeentelijk beleid zoals verwoordt in diverse nota’s.
Bij de start over het genoemd onderwerp had u aangegeven dat de maatschappelijke doelen
van de betrokken beleidsvelden SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en
tijdsgebonden) geformuleerd moesten worden. Daar zien wij niet veel van terug en om die
reden vragen de leden van de Adviesraad u ook het volgende met nadruk te lezen om tot
heroverweging(en) te komen.
De leden zijn van mening dat er maar weinig inhoudelijke verschillen zitten in de omschrijvingen van budgetsubsidie, activiteitensubsidie en basissubsidie tussen het huidige en toekomstige beleid. Dat geldt echter niet voor instellingen die budgetsubsidie ontvangen en er door
de bezuinigingsdoelstelling op achter uit gaan. De leden merken op, dat de bestaande nota
WelzijnsSubsidie meer zekerheden geeft aan de subsidieontvangers en pleit er voor de huidige subsidiering met uitzondering van de bezuinigingsdoelstelling voor de nieuwe periode
voort te zetten.
Tijd en leven is in deze periode sterk verandert door de vele, soms ingrijpende, maatschappelijke veranderingen en daarom is het voor instellingen en verenigingen van groot belang
dat er zekerheid is over een langere periode van subsidiëring. Zoals het er nu gaat uitzien
krijgen verenigingen die activiteitensubsidie aanvragen pas nadat de componenten voor het
ontvangen van activiteitensubsidie zijn vast gesteld enige zekerheid over de hoogte van het
te ontvangen bedrag. Er is echter geen zekerheid over het bedrag voor de gehele planperiode. Was in de oude beleidsnota nog sprake van een vaststelling voor de periode van 4
jaar, met de nieuwe nota komt meer de nadruk te liggen op een jaarlijkse bijstelling. Immers,
de subsidiegever heeft de bevoegdheid om eenzijdig al na 1 jaar af te wijken van de toegekende subsidie.

Ook vragen de leden van de Adviesraad met klem uw aandacht voor het volgende.
De bezuinigingsvoorstellen, de reacties daarop uit de Steenbergse samenleving en de algemeen opgeroepen zorg erover, met daarbij ook nog eens de ‘overgangsperiode’ 2013,
kunnen lijden tot (grote) onzekerheid bij de subsidieontvangers. Daarbij menen de leden, dat
bij de vaststelling van de bezuinigingsdoelstellingen bij de budgetsubsidies onvoldoende
rekening wordt gehouden met de haalbaarheid ervan.
Dat subsidieontvangers bij volledige uitvoering van de bezuinigingsdoelstelling hier grote
moeite kunnen krijgen is evident, vooral als ook nog eens gewacht moet worden op een
zekerheidstelling in 2014.
De leden zijn van mening dat de gemeente de laatste moet zijn om te korten op haar ondersteuning aan de vrijwilligers.
Tevens is de Adviesraad erg bezorgd over de hoogte van de voorgenomen bezuinigingsdoelstelling met betrekking tot instandhouding van de gemeenschapshuizen. Met handhaving van deze bezuinigingsdoelstellingen komt naar haar mening het voortbestaan van sommige gemeenschapshuizen in gevaar. Te verwachten is dat de vrijwillige bestuurders en medewerkers genoodzaakt zijn de werkzaamheden te moeten stoppen, waardoor grote schade
ontstaat aan de sociale infrastructuur van onze gemeentelijke samenleving in het algemeen
en in betreffende kernen in het bijzonder.
De Adviesraad adviseert u zo spoedig mogelijk het nodige nog te doen in het belang van onze inwoners. Wij wensen u daarin veel wijsheid.
Gaarne worden wij door u geïnformeerd over het vervolg.
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