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Bijlage inspraakreacties subsidiebeleid 

In het proces om te komen tot een nieuw welzijnssubsidiebeleid hebben wij reeds enkele 
inspraakreacties ontvangen. Hieronder treft u deze in het kort aan met daarbi j aangegeven hoe 
we met de opmerkingen zijn omgegaan. 

Instelling Inhoud inspraak Verwerking 

Muziekvereniging Volharding 
Steenbergen 

Is tevreden met het huidige 
beleid. Doet een beroep om 
de vaste bijdrage voor kleine 
muziekverenigingen in de 
toekomst onder de loep te 
nemen vanwege de afname 
van het aantal kinderen terwijl 
de kosten hetzelfde bli jven. 

Door de andere manier van 
subsidie opbouw, kan door 
verenigingen meer subsidie 
gegenereerd worden als zij 
activiteiten aanbiedt die 
bijdragen aan de 
beleidsdoelstel l ingen van de 
gemeente. De verenigingen 
hebben een eigen 
verantwoordeli jkheid hierin. 
De gemeente verstrekt geen 
subsidies om verenigingen in 
stand te houden. Indien 
ledenaantal len teruglopen en 
de kosten gelijk bl i jven, dient 
een vereniging zelf op zoek te 
gaan naar meer inkomsten. 

Dorpsraad Dinteloord S 
Prinsenland 

Gevraagd wordt het 
onttrekkingsrecht voor de 
dorpsraden opnieuw te 
bekijken. 
Tevens wordt aangegeven dat 
de bijdrage aan de SLOS niet 
tot de subsidiepot behoort en 
daar niet uit zou moeten 
komen. 

Ten aanzien van het 
onttrekkingsrecht wordt geen 
wijziging voorgesteld. Dit blijft 
op deze manier gehandhaafd 
zodat we als gemeente ook 
inzicht hebben in wat de 
dorpsraden hiermee willen 
doen. 
Ten aanzien van de SLOS, 
het klopt dat de subsidie van 
de SLOS in het welzi jnsplan 
is opgenomen. Echter de 
middelen zijn van oorsprong 
uit het gemeentefonds 
toegevoegd aan de 
subsidiemiddelen. De 
bijdrage aan de SLOS komt 
dus niet direct uit de 
subsidiemiddelen. 

Stichting Stadsarcheologie Doet een beroep op de 
gemeente om in aanmerking 
te komen voor een hogere 
subsidie. Zij komt niet uit de 
kosten met de 
waarderingssubsidies en 
aanvullende inkomsten uit 
sponsorgelden en donaties. 

Zoals in het nieuwe beleid is 
opgenomen zal een 
basisbedrag verstrekt kunnen 
worden en vervolgens als de 
stichting extra activiteiten 
organiseert die aansluiten bij 
beleidsdoelstel l ingen voor 
een aanvul lende 
activiteitensubsidie in 
aanmerking komen. In 2013 
wordt het kunst- en 
cultuurbeleid geactual iseerd. 
De stichting kan vervolgens 
bekijken of zij een bijdrage 
kan leveren aan het 
realiseren van dit beleid. 

Wijkvereniging de Drietak Vraagt om een wijziging van Dit is gewijzigd in het nieuwe 



het beleid omdat nu slechts 
een wijkvereniging per kern 
een subsidie ontvangt. 

beleid. Het 
basisvoorzieningenniveau is 
losgelaten. Op het moment 
dat verenigingen een bijdrage 
leveren aan de sociale 
infrastructuur komen zij in 
aanmerking voor een 
basissubsidie. 

Stichting Oranje Feestcomité 
Kruisland 

Doet een beroep op de 
gemeente om de subsidie in 
ieder geval niet te verlagen 
en een subsidie te blijven 
verstrekken voor de 
organisatie van 
Koninginnedag en 
Sinterklaasintocht. 

In het nieuwe beleid wordt de 
subsidie opgebouwd uit een 
basisbedrag en aanvullend 
voor activiteiten. In de thema
avonden 1 e kwartaal 2013 
zullen we met de 
verenigingen activiteiten 
benoemen. Het organiseren 
van Koninginnedag en 
Sinterklaasintocht kan prima 
als activiteit worden 
benoemd. 

Vrouwenraad De Vrouwenraad doet een 
beroep op de gemeente om 
een activiteiten subsidie te 
verstrekken voor bepaalde 
activiteiten en niet alleen een 
waarderingssubsidie te 
verstrekken. 

In het nieuwe beleid kan 
naast de basissubsidie een 
activiteitensubsidie worden 
aangevraagd voor activiteiten 
die bijdragen aan de 
beleidsdoelstell ingen van de 
gemeente. De Vrouwenraad 
kan hierop een beroep doen. 
Wel dient opgemerkt te 
worden dat vrouwen niet als 
specifieke doelgroep van het 
welzi jnssubsidiebeleid wordt 
gezien. 

PC de Strieneruitertjes Geeft een aantal argumenten 
waarom zij voor een hogere 
subsidie in aanmerking zou 
moeten komen. 
Ze organiseert activiteiten 
voor jeugd. 
Er wordt een lage contributie 
geheven omdat het meedoen 
aan wedstrijden en vervoer 
ernaar toe door de 
deelnemers zelf bekostigd 
dient te worden. 
Tevens worden zij 
afhankelijker van subsidie 
omdat sponsoren wegvallen. 

In het nieuwe beleid kan de 
ponyclub eventueel voor 
activiteitensubsidie in 
aanmerking komen indien zij 
activiteiten organiseert die 
aansluiten bij de 
beleidsdoelen van de 
gemeente. Er wordt geen 
subsidie verstrekt om een 
vereniging in stand te houden. 
De vereniging en haar leden 
moeten minimaal zelf in het 
bestaansrecht kunnen 
voorzien. Een subsidie is een 
aanvullend middel. 

Sportplatform Heeft verschillende keren een 
zienswijze ingebracht. Er is 
een oproep gedaan om het 
gelijkheidsbeginsel en 
transparantie te vergroten. 
Tevens het verzoek om het 
basisvoorzieningenniveau 
niet langer te gebruiken. 
In haar reactie op de 
inspraakavond geeft het 
platform aan dat zij liever 
geen gebruik ziet van 

In het nieuwe subsidiebeleid 
wordt het 
basisvoorzieningenniveau 
niet langer gehanteerd. 
Er wordt gewerkt met een 
basissubsidie waarvoor 
iedere vereniging in 
aanmerking kan komen. Deze 
subsidie kan aangevuld 
worden met een 
activiteitensubsidie indien 
activiteiten georganiseerd 



bepaalde doelgroepen maar 
een regeling die voor 
iedereen gelijk is. 

worden die aansluiten bij de 
gemeentel i jke 
beleidsdoelstel l ingen. 
Ten aanzien van de 
doelgroepen wordt opgemerkt 
dat dit gehanteerd blijft, juist 
omdat subsidie als instrument 
wordt gezien om ook 
bepaalde doelgroepen te 
kunnen ondersteunen. 
De basissubsidie is voor 
iedereen gelijk en daar iedere 
vereniging een beroep op 
doen. Dat ti jdens de avond is 
aangegeven dat het niet de 
bedoeling is dat er meer 
verenigingen een subsidie 
gaan aanvragen. Dit is niet 
correct. Aangegeven is dat 
het niet de verwachting is dat 
meer verenigingen een 
subsidie gaan aanvragen. 
Nogmaals subsidie wordt in 
het nieuwe beleid gezien als 
een instrument om een 
bijdrage te leveren aan de 
gemeentel i jke beleidsdoelen, 
waarbij de basissubsidie 
bedoeld is als uitgangspunt 
voor iedere vereniging. 



y j PORTPLATFÖRÍWÌ STEENBERGEN i.o. 

Mevrouw W. Veeke, 

cc. leden Sportplatform 

cc. wethouder C. van Geel. 

Datum : 18 oktober 2012 

Beste mevrouw Veeke, 

Afgelopen maandag 15 oktober j l . is er een bijeenkomst geweest over het nieuwe concept 
subsidiebeleid 2013 e.v. 

Helaas heeft het Sportplatform gemeente Steenbergen hiervoor geen uitnodiging gekregen. 
Wel heeft het platform, op eigen initiatief, kennis genomen van de betreffende documenten. 

Reeds op 22 oktober 2010 heeft de toenmalige sportcommissie u haar uitgangspunten 
gegeven. Ook heeft de commissie deelgenomen aan de beeldbepalende bijeenkomst op 16 
februari j l . en een reactie gegeven op 4 mei op de kaderstellende vragen. 

Daarbij is eenduidig aangegeven dat de commissie/Sportplatform een eenvoudige, 
duidelijke, transparante regeling wenselijk vindt die voor elke vereniging gelijk is. 

Het huidige concept gaat opnieuw uit van een basisvoorzieningenniveau en het aanwijzen 
van bepaalde doelgroepen. Ook werd in de bijeenkomst van afgelopen maandag 
aangegeven dat het niet echt in de bedoeling ligt de huidige groep verenigingen met subsidie 
te gaan uitbreiden. 

Derhalve betreuren wij als Sportplatform zeer dat onze ideeën vooralsnog niet zijn 
meegenomen in het concept subsidiebeleid dat op dit moment voorligt. Overigens gaven 
meerdere verenigingen in de beeldbepalende bijeenkomst aan een duidelijke, eenvoudige, 
voor ieder gelijke regeling te willen. 

Wij stellen het op prijs indien u een afspraak met ons wil maken, zodat wij met u aan tafel 
kunnen zitten om onze ideeën nog eens duidelijk door te spreken en toe te lichten. 

Wij wachten horen graag van u. 

Met vriendelijke groeten, 

Namens het Sportplatform Steenbergen 

Rien de Vos, 

Rien Luijks 
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Burgemeester en Wethouders van de 
Gemeente Steenbergen en leden van de 
Raad, 
Postbus 6, 
4650 AA Steenbergen. 

Telefoon: Kopie aan: 
06-51915639 Leden sporti 
Datum: 
10 oktober 2011 

Onderwerp: Nieuw subsidiebeleid 2012 en verder. 
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Kopie aan; 
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Geacht College van Burgemeester en Wethouders en Geachte Raadsleden, 

De sportcommissie heeft via het laatste verslag van de commissie "Mens en Maatschappij" kennis 
genomen van het feit dat de door Burgemeester en Wethouders ingediende voorstellen voor het nieuwe 
subsidiebeleid zijn aangehouden. Tevens stond in het verslag dat de wethouder opnieuw naar de regeling 
zou kijken. 

In haar vergadering van 5 oktober 2011 heeft de commissie deze situatie besproken. 
De commissie blijft van mening dat de weergegeven uitgangspunten in haar brief van 15 oktober 2010 
correct zijn en dat dit prima uitgangspunten zijn voor een nieuw te maken subsidiebeleid. De commissie 
handhaaft daarom haar advies en wil de wethouder nadrukkelijk verzoeken dit advies mee te wegen bij 
het aan te passen subsidiebeleid. 

Mogelijk heeft wethouder van Geel na de commissie bijeenkomst "Mens en Maatschappij" een reactie 
en/of een aangepast standpunt over hoe het beleid in te vullen. 
De commissie is van mening dat zij graag betrokken blijft bij de voortgang over dit onderwerp en dat zij 
te allen tijde bereid is om hierover van gedachten te wisselen. 

Wij hopen dat er uiteindelijk een voor alle verenigingen acceptabele regeling wordt gerealiseerd, waarbij 
gelijkheid en duidelijkheid de belangrijkste criteria zijn. 

De commissie neemt graag kennis van uw voorstellen en ziet uw reactie gaarne tegemoet. Ook verneemt 
zij graag op welke manier de commissie betrokken wordt bij het opstellen van het nieuwe subsidiebeleid. 

Met vrifendélij 
Namensvíe 

groeţ̂ . 
issįef 

M.J. LuiįJįffTDurgerlid 
Beryldĩjk 132 
4706 ED Roosendaal. 
E-mail: ricnluijksŵ'home.nl 
Telefoon: 06-51915639 

l/í 
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g e m e e n t e S t e e n b e r g e n 

Aanvraagformul ier doe igroepensubsìd ìes 2013 
dit formuiier is gebaseerd op de subsidieverordening welzijn 2007-2010 íîls vastgesteld door de 
gemeenteraad op 21 december 2008 

Gegevens ínstelling 

Naam instelling 

Bezoekadres 

Postadres 

Postcode/piaats 

E-matl 

Bank-Zgirorekening 

Contactpersoon 
Naam 

Functie 
binnen de instelling 

Ponyclub De Strieneruitertjes 

yyålVftřìü hîĩ\ì\ÿi 

2 7 M.Ĩ 

•MCTT— '1 
u i - — — 

Kerkegors 4 

4851 RH Steenbergen Nb 

0167-567967 

n-í.mkhļqer® pianet.nl Lyu őiía ļćįŕ r 

14.88.98.842 

Lyu őiía ļćįŕ r 

JJü ÌAũnûřũ . U ViC í ; u.:-

SÏŬÏİMLUXLĽ2Í 

Telefoon k l a l l 
;Jž | H ií. f 

Bijlagen 
Lí wordt verzocht alle bijlagen die bij dit formulier horen volledig in te vullen en tegelijkertijd met dit 
formulier voor 1 mei 2012 in íe leveren. 
Daarnaast kunt u desgewenst nog extra, eiqen bijlagen bijvoegen . 

Deze aanvraag dient door twee leden van het bestuur te worden ondertekend. 

Functie Functie 

Handtekening ŗ s ĵ,?A. Handtekenļpg^. 

Plaats 15 

Datum 

1 



Naam instelling 

Bijlage A 

Ponyclub De Strieneruitertjes 

Overzicht bestuurssamenstelling 

Voorzitter 

W.A.LM. Testers 
Welbergsedijk 65 
4651 JU Steenbergen 

Telefoon: 0167561999 

Email: walter.testers@hzpc.r*i 

Secretaris 

Y. van Hekken 
Groenedìjk 5 
4651 VS Steenbergen 

Telefoon: 0167540478 

Email: yvanhekken@home.nl 

Kerkegors 4 t f ò , 

4651 RH STEENBERGEN Û^t&ļûeflJseiASćH 7~ţC' 

Telefoon: 01S7567967 jĶÇ} j(ģ ^ C A t ì JtćAĵź** 

Email: m.mkríjger® plariet.nl /' , , qsj. 

f *rï f . •Z 7 
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Naam instelling: Ponyclub De Strieneruitertjes 

Bijlage B-1 Inhoudelijke gegevens doelgroepensubsidies 

Naam activiteit 

\ 
\ V 

Doelgroepen) en inhoud activiteit 

Op welke doeigroep(en) richt de activiteit zich (aankruisen) 

9s jeugd en jongeren 
D ouderen 
ū mensen met een lichamelijke- en/of verstandelijke beperking en mensen met een chronische 

ziekte 

Doel van de activiteit (wat wil u mei de activiteit bereiken, aankruisen) 
Het doei van de activiteit is dat leden van de doelgroep: 

C hun positie verbeteren, zodat zij (beter) kunnen deelnemen aan de samenleving 
ft versterkt worden in hun: 

M zelfstandigheid 
á onafhankelijkheid 
)ä? sociale participatie 

integratie 

Toelichting 

Aantal leden tot en met 17 jaar per 1 januari 2012 ļ, t í ^ \ 
Aantal leden vanaf 65 jaar fîZ 

üĄň I Een ledenlijst per 1 januari 2012 dient als bijlage te worden overlegd, y 

3 
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LEDENLIJST P.C. DE STRIENERUITEf *TJES 
1 Angelina Verbunt Westlandselangeweg 19 4851 PD Steenbergen 

bsanca@stalverbunt nl 0167-534287 8-4-1997 442447 
2 Marissa Geers Bogerd 5 4724 DT Wouw 

qeers@hetnet.nl 0165-304694 12-12-1996 443S42 
3 Kim van Hekken Groenedäjk 5 4851 VS Steenbergen 

yvan hekken gŖhçm e. nl 0167540478 2781998 458632 
4 Ilse Simons Welbergsedijk 56 4651 TG Steenbergen 

franksimonsţpìļhome.nl 0187567301 961996 458633 
5 Mìlou Testers Welbergsedijk 65 4651 TD Steenbergen 

w.testers@Djanei.nl 0167561999 1721998 463952 
6 Dentse Boonstoppel Pastoor Ermenstraat 16 4651 XD Steenbergen 

ieoosseweíier@hetnet. nl 0167540053 1081994 463503 
7 Marìieke Krijger Kerkegors 4 4651 RH Steenbergen 

m.rnkrįįger@p!anet.nl 0167567967 631997 463505 
8 Romy Verhoeven Ointeioordseweg 24 4651 RB Steenbergen 

ļennv-verhoevęn^hotmail.com 0167562084 23111997 370401 
9 Meagan Simon Jacob van Grimmesteíjnsîraat 11 4651 EN Steenbergen 

els@cievotra.nl 0187567130 2861996 674576 
10 Elvina de Schutter Ointeioordseweg 18 4851 RB Steenbergen 

desehuttervöfţpļkpnmail. nl 0167564404 2361998 742928 
11 Lonneke Cobben Duivenvoorde 67 4851 SH Steenbergen 

nrutqers@hGtiriail.com 0615285873 7101998 705658 
12 Alysa van Minderhout Pastoor Kerckerstraat 8 4851 XS Steenbergen 

vanmmderhGut@home.nl 0822855496 1022000 758849 
13 Cynthia van Aert Comeíiusstraat 27 4651 XN Steenbergen 

w.vanaert@kpnmail.nl 0167560125 2212001 759314 
14 Anneke Oedemans Pastoor Kerckerstraat 46 4651 XT Steenbergen 

q.oefiemans?@kprìpšanet.ni 0167564455 2332000 765834 
15 Sief Verbunt Westlandselangeweg 19 4851 PD Steenbergen 

bianca@stąĮyeŗbunt.nj 0167534287 24111999 767930 
16 Elyne Bickei tangeweg 26 4855 AJ de Heen 

lìavlìetland@lìyg.rìl 0167502941 0654295291 23121998 769439 
17 Valence Bickei Langeweg 28 4655 AJ de Heen 

liavlietland@live.nl 0187502941 0654295291 971998 769440 
18 Maps Koie Krutsianősedìjk 27 4651 RH Steenbergen 

įambachtsheeríõîhotmail.com rat. RîpojoRf 711726 
19 Merel Reijnders Princebosseweg 4 4756 SR Kruisland 

annelies{a5,reiįnders~techniek,ni 0610358987 291998 767700 
20 Margot van Beers Zuidzeedíjk 1 4671 TT Dinteloord 

margotnick@hotmail.com 0167532532 841998 751565 
21 Kiki Tuínenburg Moorseweg 2 4881 SM Nw Vossemeer 

rwklc@hotmaįĮ com 0625212110 0167502111 2322001 829505 
22 Kim Verstrepen 

elf tuyne.nl 
Nieuwsled 13 4651 ÂZ Steenbergen 
0187850313 0641139889 4121997 693821 

23 Demy Osseweijer Pastoor Ermenstraat 16 .4651 XD Steenbergen 
leoosseweiier@hetnet nl 0167540053 18121999 858523 

24 Janneke Danen Dadelberg 20 4708 DN Roosendaal 
janella@zpnnetTil 0841884904 1482002 864101 

25 Romy Gunter Meliasweg 5 4695 SG St. Maartensdijk 
įosequnter@xs4all,nl 0623481113 0186652142 151999 825783 



0. 

Aangepaste argumentatie t.b.v. Subsidie, 
behorende bij subsidieaanvraag voor 2013 voor ponyclub 
PC Strìeoeruiterties, nader te noemen PCSt 

Los van het nieuwe Subsidiebeleid 2013 2016 en los van Startnotitie Subsidiebeleid Opiniërend, 
was PC Strieneruttertjes reeds voornemens om een eigen toelichting op de ponyclub te geven met 
een bijbehorende argumentatie. Dit omdat PCSt de laatste jaren flinke veranderingen heeft 
doorgemaakt en ook gewijzigde diversiteit aan ledenbestand heeft, met leden díe verschillende 
beweegredenen en doelstellingen hebben. 

Hieronder volgt nadere uitleg op diverse punten, waarmee PC St wil aangeven waar zíj voor staat en 
zich mee bezig houdt op dit moment. Met deze argumentatie willen wíj aandacht vragen voor onze 
vereniging en benadrukken waarom er nu juist meer behoefte is aan meer subsidie. Wij weten dat de 
verkregen subsidie de afgelopen jaren is geïndexeerd en beseffen nu ook dat dit thema erg onder 
druk staat. Toch willen wij ons nader voorstellen in de actuele vorm en huidige omstandigheden van 
onze vereniging en benadrukken dat wij juist voor meer subsidie ín aanmerking wíllen komen. 

g Financiële argumentatie waarom meer subsidie (en zeker geen mindering) \ 
 Er is duidelijk een verschuiving merkbaar van mensen díe een pony bíj een manege hadden, maar 
vanwege de hoge pensionkosten de pony aan huis gaan houden. Weíleswaar goedkoper, maar vaak 
ontbreekt een rìjbak en structuur in les. Daarom ís het te bevorderen dat deze PC aís lokale club en 
centraal gelegen in Gemeente Steenbergen zelf lessen en activiteiten organiseert. Dít is echter een 
forse kostenpost voor de vereniging. 
 Onderhoud terrein vergt veel kosten en arbeid. In praktijk voeren leden van bestuur dit onderhoud 
uit met private middelen van hen zelf. Veelal tegen eigen rekening en risico en met hulp van ouders 
van leden. Zonder vrijwilligers Is het werk níet betaalbaar. 

Groter onderhoud, op het gehuurde gemeentelijk terrein, als straatwerk, verharde weg en sloten 
worden voor eigen rekening van PC St uitgevoerd of middels sponsoren. 
f en verzakte síoot is al 2 jaar een discussiepunt of herstel uitgevoerd gaat worden door Gemeente 
Steenbergen of Waterschap WestBrabant. Herstelt moet het worden, maar wie en wanneer ? 
Voorlopig regelt PC St voor eigen rekening de waarborging van veiligheid door verzakking en houden 
we de ingezakte stoten zelf afwaterend. 
Sponsoren trekken echter wel een iijn bíj financiële bijdragen of uitvoering van dit werk. 
Financiële subsidie of praktische hulp van Gemeente Steenbergen zou hiervoor ?eer welkom řìjn. 



g Laatste jaren veel veranderd , echter subsidie bleef nagenoeg gelijk; 
- Grote kosten van nieuw clubhuis op gemeentelijk terrein, (voorheen op naastgelegen kavel). 
ís volledig met eigen middelen betaald f sponsoring in geld, korting, arbeid., diensten, materiaal, 
grote clubactie e.d. 
Gemeente Steenbergen stelde bepaalde eisen op haar terrein, waardoor extra kosten aan fundering, 
constructeur en nutsvoorzieningen. 
Gemeente krijgt er een compleet gloednieuw gebouw voor terug op haar terrein. 
Bíj eventueel vertrek van PC St blijft clubgebouw op gemeentelijk terrein (tenzij anders afgesproken). 
- Nieuwbouw 2010-2011 heeft nasleep op 2012/2012. 
financiële middelen voor bouwkosten waren cup. 
Minder urgente afwerking werd uitgesteld en is nu aan de beurt. 

| Nadruk op Doelgroepensubsídie ; PC St met .sociaal karakter naar de jeugd : 
Opsomming met daaronder nadere toelichting per punt 

A : Jeugd vanaf min leeftijd 4 jaar tot max 19 jaar met sociale omgang met pony. 
- 8 : Pubers als kwetsbare jeugd 
- C : Mensen van buitenaf, waarbij kinderen meer in isolement vanwege afstand er! vervoer 
- D : Recreatieve buítenrítten, waarvoor groepsgewijs in rÿbak lessen 
- E : Verkeersdeelnemers te paard met aandacht voor veiligheid 
« F ; Kinderen met sociale beperking, krijgen goede contacten met anderen via de band met hun pony 

A : Doelgroep is "jeugd" , met name met liefde voor de eigen pony. Niet vreemd dat de ouders van 
de leden ook die dierenliefde kennen en veelal natuurm innende personen zijn. 
Een eigen pony betekend elke dag intensieve verzorging van pony, stal en terrein. 
Buiten het beoefen van paardensport kost ook het houden ervan veel inspanning en geld. 
De verbintenis en de omgang tussen de leden en de ouders onderling gaat via de Ponyclub. 
Een hoge contributie ís daarbij niet op zijn plaats en zou zeker resulteren ín minder leden en dus 
minder sociale verbintenissen. Tegenwoordig zijn er meer verschillende paardensportdíscíplìnes te 
beoefenen wat ook afhankelijk is van het doel van het kind. Die individuele keuze is daarmee ook 
geheel voor rekening van het lid, terwijl dit bij de meeste sporten in de contributie zít. 
Kosten voor deelname aan wedstrijden zíjn dus voor ieders eigen rekening en vallen dan ook buíten 
de contributie. Die geldt tevens voor andere gerelateerde activiteiten waarvoor de kosten voor 
rekening van de deelnemer zijn. 

- 8 : Doelgroep leden in leeftijd tot 19 jaar zíjn dus veelal jeugd in pubertijd leeftijd. 
PC St heeft met name in het weekend vee! activiteiten. Rijlessen en wedstrijden in voorai Brabant en 
Zeeland en andere activiteiten. Met name voor wedstrijden moeten kínd en ouders vroeg op. 
Dit stelt een commitment tussen kind, ouder en pony, waarbij het kind verantwoordelijkheid vroeg 
leert kennen. Een reden om dus niet doelloos laat in stad of café te hangen. Dit biedt een zekere 
mate van bescherming bij een kwetsbare doelgroep ais puberende jeugd. 



Die commitment is er to ook al, vanwege de dagelijkse verzorging van de pony. Hierbij is sprake van 
een sociale samenwerking tussen pony en ruiter met een hechte band op basis van respect en 
waardering. 

~ C: Een groot deel van de leden woont in het buitengebied van Steenbergen., waar een vriendje of 
vriendinnetje níet op letterlijke steenworpafstand woont. PC St verbind die kinderen met elkaar en is 
daarmee sociaal bewust actief naar deze doelgroep kínderen. 

- D : Recreatief karakter van buitenritten ín buitengebied van Gemeente Steenbergen, 
Maar dan wel verantwoord en verkeersveilig voor ruiter, pony, begeleider en overig wegverkeer. 
In een agrarische gemeente als Steenbergen is een paard ín het verkeer geen vreemd beeld. 
Gelukkig, want dat hoort bij het karakter van Steenbergen. 
Aileen komt veilige verkeersdeeíname met een paard of pony niet uit zichzelf en PC St heeft een 
verantwoordelijks gevoel voor haar leden. Op deze wijze draagt PC St bij aan lokale recreatie 
activiteiten \n de gemeente Steenbergen. 

- E : Veiligheid ín verkeer is een belangrijk thema, daarom zijn er officiële diploma's van KNHS 
(Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie) om zelfstandig aan verkeer deel te nemen met 
een pony. Deelname aan deze rijvaardigheidscursussen zijn op initiatief van PC St en lessen zíjn ook 
voor rekening PC St. 
Deelnemers betalen slechts een klein deel en een afdracht naar KNHS vanwege examen. 
Hierbij ís ook aandacht voor gedrag ín verkeer, de kwetsbaarheid en verkeersmak gedrag van de 
pony. Want ook de pony moet getraind worden. 
Wíj stellen eisen aan zichtbaarheid, veíligheidscap en eventueel begeleiding van de jeugdige ruiter. 
Terwijl eigenlijk iedereen te paard op de openbare weg mag rijden,, zonder enig bewijs van kunde. 
Toch vínden wij dat níet zomaar kunnen in huidig verkeer. 

- F : Kinderen met vorm van gedragsproblemen kunnen vaak heel goed met een dier omgaan of 
omgekeerd is de omgang met een dier goed voor het kind. 
Er ís sprake van een sociale samenwerking met een levend dier, waarbij sprake ís van een hechte 
band op basis van respect en waardering voor elkaar. 
Deze kínderen met gedragsproblemen presteren vaak beter als individu dan ín teamverband. 
Paardrijden is een individuele sport,, waarbij het kind bij PC St zelf kan kiezen uít dressuur of springen 
of alleen recreatief deelneemt. Het niveau bepaald het kínd zelf in combinatie met pony. De 
wekelijkse lessen en activiteiten brengt deze kínderen vanuit hun vertrouwde relatie met de pony als 
team van kínderen en kudde bíj elkaar. 
Van naturen zijn pony's en paarden sociale dieren die graag in kudde verband zijn, dat schept een 
hand voor deze bijzondere kinderen. Deze kinderen hebben een totaal andere doelstelling dan 
presteren op sportoíveau in een paardensport discipline. Daarom spelers wij breder in op de 
doelstelling van het jeugdlid , maar meer gespecificeerde aandacht brengt ook meer specifieke 
kosten met zich mee. 



# Contributie, sponsoring en subsidie als basis voor cle ponyclub ; 
- 2o ongeveer 30Ya van de contributie wordt direct afgedragen aan de nationale bond KNHS 
{Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie), 
Van de overige 70fh dienen aìle kosten betaald te worden. 
•- Daarom zijn sponsoren een belangrijke financiële bron voor de PC. Het op peil houden hiervan ís 
steeds moeilijker. Vaste sponsoren zeggen hun vastigheid op en jaarlijkse zelfde bijdrage (zonder 
indexatie) is geen vanzelfsprekendheid meer. Opzeggen van sponsoring, vermindering van de 
sponsorbijdrage komen vaker voor. 
Wíj moeten al reclameborden omdraaien vanwege faillissement van de sponsor. 
Zeifs toegezegde geiden moeten wíj achterna bellen voor betaling, of komen in dat jaar niet eens 
binnen, maar staan dan wel in de begroting opgenomen. 
- Financiële sponsoring wordt ook gewijzigd in een dienstverlening, schenking van materiaal of 
"speciale" korting. Hiervoor is PC zeker dankbaar indien bruikbaar, maar financiële middelen zíjn 
flexibeler te besteden daar waar nodig. 
- Met het wegvallen van sponsorgelden en daar tegenover stíjgen van kosten is PC St ook sterk 
aangewezen op subsidie. Voor de jaarlijkse bijdrage ís PC St zeker dankbaar. 

Gezien de gewijzigde situatie in huisvesting en de maatschappelijke functie die PC St thans heeft, 
willen wij met deze uitleg juist beargumenteren dat een verhoging van de gemeentelijke bijdrage 
voor PC St juist hard nodig ís. 
Wij zijn ons bewust dat dít tegenstrijdig is aan het toekomstige beleid van Gemeente Steenbergen 
het kader van Startnotitie subsidie 2013-2.0126 . 
Dat deze visie net nu aandient ís een ongelukkige samenloop van omstandigheden. 
PC St was hiermee reeds bezig vanaf begroting oktober 2011. Echter vanwege bijeenkomst 
"beeldvormende vergadering weìzíjnssubsidiebeleid" hebben wij onze argumentatie toch enigszin 
heroverwogen. 

Wij hopen dat deze argumentatie za! bijdragen aan de overweging van een passende 
subsidiebijdrage. Deze argumentatie willen wíj graag nader toelichten indien gewenst, 
Graag verneem ik uw reactie hierop. 

Met hartelijke groet, 

Ponyclub Strieneruitertjes 
G.Verhoeven 
Penningmeester 

7 
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» m Vrouwenraad 
Steenbergen, 7 februari 2012. steenbergen 

Aan de gemeente Steenbergen. 

Commissie Mens en Maatschappij 

t.a.v. de Griffie, de heer REIJNGOUD1 

Geachte leden van de commissie. 

Naar aanleiding van de bijeenkomst van gisteravond, 6 februari j .L , over het nieuwe 
welzijnsbeleid, wil ik U nog het volgende meedelen. 

Een van uw commissieleden mevr. Abresh, vroeg wrelke vereniging er in de knel zou komen 
zonder subsidie van de gemeente Steenbergen. 

Welnu de Vrouwenraad Steenbergen is er zo een. Wij hebben nameli jk geen leden, maar zijn 
een overkoepelend orgaan van aangestoten vrouwenverenigingen. Die hebben wel leden, maat 
dragen aan ons als Vrouwenraad maar een symbolisch bedrag van E 25,-- per jaar aí*. 

Met de vroegere subsidieregeling waren wc beter af en konden nog wat sparen. Met deze 
huidige van Ç 400,— per jaar komen we elk jaar tekort, zodat we nu ílink interen. 

Wij beschouwen 2 activiteiten tot onze prioriteit, dat zijn: de cursus Kunstgeschiedenis al 30 
jaar, bijna zolang als we bestaan in ons pakket. En de viering van Internationale Vrouwendag, 
8 maart, elk jaar weer. 

Voor de cursus Kunstgeschiedenis, laten we de cursisten uiteraard lesgeld betalen. Soms 
houden we een beetje over bij grote deelname, maar de laatste jaren met steeds duurder 
wordende cocenten, hebben we een tekort, immers de zaalhuur telt ook mee. De kost gaat 
voor de baat uit, je schat in hoeveel deelnemers er zullen zijn, en bepaalt de prijs. Komen er 
dan onverhoopt een paar minder, dan ontstaat het tekort al. Je kunt ook niet eindeloos de prijs 
opschroeven, want dan heb je weer minder deelnemers, we gaan ook van het standpunt uit dat 
alle mensen (vooral vrouwen) mee moeten kunnen doen. De financiële drempel moet dus niet 
te hoog zijn. Dat is altijd het standpunt van de Vrouwenraad Steenbergen geweest. 

Voor wat betreft de viering van de Internationale Vrouwendag (wereldwijd erkent en 
gevierd), ingesteld door de Verenigde Naties, is het een ander verhaal. 

Wij zoeken naar een passende invulling van de avond, meestal toneel, voordrachtskunst, 
cabaret, zelfs de zangeres Lenny Kuhr heeft voor ons opgetreden. Om een mooie voorstelling 
te boeken kost geld, voor onze begrippen veel geld. 

--LiraVLVĹ-jw:.... "1 . n jOC3ti3^tJmmI 
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Als actrices ook in het theater spelen, hebben ze soms een uitkoop voor besloten 
gezelschappen, zoals verenigingen. Daarvan kunnen wij dan profiteren. Maar bedragen als 6 
1250,- tot 6 1500,-- zijn heel gewoon. Je mag dan blij zijn dat er geen reiskosten bijkomen, 
maar zaal huur Cromwiel, en geluid en licht komen er ook nog bij. 

Wij vragen op 8 maart geen entree, uit principe nietje vraagt je gasten die op je feestje 
komen toch ook niet om geld? 

Vroeger gaven we nog wel eens een kopje koffie, maar dat is al lang afgeschaft, niet meer te 
betalen. Het is wel gewoonte dat iedere vrouw een bloem krijgt, dat is traditie, in andere 
landen vooral Oost-Europa, geven vrouwen elkaar op deze dag altijd bloemen. Dat hebben we 
gemerkt toen er hier in Steenbergen in Stella Maris nog een asielzoekerscentrum was. Ook 
deze vrouwen kwamen graag naar onze viering! 

Kortom, willen we deze activiteit in Steenbergen behouden, dan zal de gemeente Steenbergen, 
hier b.v. een activiteitensubsidie voor beschikbaar moeten stellen. 

AJ zouden we entree gaan heften, dan nog weet je niet hoeveel vrouwen er komen. Nu hebben 
we de theaterzaal van 't Cromwiel altijd goed gevuld, 100 tot 140 vrouwen uit de hele 
gemeente Steenbergen komen vieren. Ook hier gaat de kost voor de baat uit, je bespreekt 
meestal een jaar tevoren de activiteit, het gezelschap dat je wilt hebben (meestal alleen 
vrouwen), en dan moetje maar afwachten hoeveel bezoekers er komen. Dat gaat zo in het 
theater ook! Maar de rekening moet wel betaalt worden na afloop. 

Een andere acitiviteit van de Vrouwenraad ís al ter ziele, leder jaar organiseerden we samen 
met de bibliotheek Het Markiezaat een literaire avond. In de boekenweek of aan het begin van 
het nieuwe jaar voor het verenigingsleven, september/begin oktober. Maar aangezien ook de 
bibliotheek geen geld hiervoor meer heeft, kan dit nu niet meer. Veel auteurs van naam en 
faam zijn hier gekomen, te beginnen met Adriaan van Dis. laatste waren Susan Smit en EUe 
van Rijn. 

Andere te ondernemen activiteiten, zoals gezamenlijk musicalbezoek (voor alleenstaande 
vrouwen de enige manier om er te komen) bedruipen wel zichzelf. 

Het motto van de gemeente Steenbergen is: zet ons op de kaart, nou heb er dan ook wat geld 
voor over. 

Tot zover mijn relaas om uw commissie te informeren over ons welzijnsbeleid. Ik hoop dat 
het U ter harte gaat, en er een oplossing komt. 

Vlet vriendelijke groet, 

VROUWENRAAD STEEN BERGEN. 

Namens deze, 

Anny van Eekelen-de Klerk, voorzitter 

Molenweg 35, Steenbergen. 
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Begroting Koninginnedag 
Vrijwilligers op Koninginnedag, betalen niet voor deelname, 
zijn "gratis" uitgezonderd enkele consumpties aanwezig, aantal: 
1 kraanmachinist + 1 vervoerder zand (dag ervoor en erna) 
chauffeur trekker en kar voor het ophalen en wegbrengen hekken 
7 bestuursleden avond ervoor en heel de dag 
6 verkeersregelaars 1 uur 
19 personen bij spelletjes 2 uur 

Inkomsten: 
(deelnemers fietstocht en dauwtraproute betalen C 3.00 entree) 

Uitgaven: 
200 snoepzakken 
Broodjes dauwtrappen 
Dorpshuis Siemburg (koffie dauwtrappen) 
Heliurm ballonnen 
Knutselmateriaal kinderen 
Geluidsinstallatie op de markt 
Koffiestop fietstocht 
(fietsers betalen 3.00 startgeld, stop is bij 
horecagelegenheid onderweg) 
prijzen fietstocht en lintjes dauwtrappers 
EHBO 
Broodjes voor vrijwilligers en bestuur 
Huur Oudhollandse spelletjes 

65,00 
45,00 
55,00 

100,00 
1102,00 

80,00 
102,00 
167,00 
125,00 
60,00 

100,00 
203,00 

2011 was dit 150 x 3.00 = 450,00 

Totaal kosten Koninginnedag: 552,00 

-i 
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Kruisland, 15 februari 2012 

Betreft: welzijnssubsidiebeleid 

Geachte commissie, 

Tijdens de beeldvormende bijeenkomst van uw commissie op 6 februari hebben we als 
bestuursleden van Stichting Oranje Feestcomité Kruisland deelgenomen aan de discussie 
over het nieuw te ontwikkelen subsidiebeleid. Tijdens deze discussie hebben we proberen 
duidelijk te maken dat de gelden die we tot nu toe mogen ontvangen van de gemeente hard 
nodig zijn om de twee activiteiten die we jaarlijks organiseren, de intocht van Sinterklaas en 
Koninginnedag, te bekostigen We kunnen met weinig middelen net rond komen omdat we 
met vrijwilligers werken, sponsoring van bedrijven ontvangen en om de twee jaar een 
collecte houden 

De feestdagen die we organiseren zijn van grote betekenis voor de sociale cohesie in ons 
dorp. Om een beeld te vormen van wat we zoal doen, verwijzen we u naar onze site: www 
comitekruisland come2me.nl. Om inzicht te krijgen in onze financiële situatie, sturen we u 
hierbij een gedetailleerd overzicht van de kosten en baten van onze stichting. Uit dit overzicht 
blijkt dat we, ondanks de subsidie en de inkomsten op die dagen, voor een groot deel 
afhankelijk zijn van sponsoring en giften. 

Wij vragen u deze informatie ter harte te nemen en mee te nemen in de besluitvorming voor 
het nieuw te bepalen welzijnssubsidiebeleid De gemeente zit nu niet voor een dubbeltje maar 
voor een stuiver op de eerste rang Het subsidiebedrag is al jaren hetzelfde en onze jaarlijkse 
vaste kosten stijgen. Het is voor ons een hele uitdaging de boel draaiende te houden Voor de 
invulling van een bestuursfunctie zijn we al jaren op zoek Als daar ook nog financiële 
problemen bij komen, houdt het op De gemeente krijgt nu voor een zeer laag bedrag in een 
van haar dorpen twee prachtige dagen voorgeschoteld Wij kunnen ons werk in deze crisistijd 
voort blijven zetten als de gemeente van het oude Nederlandse dubbeltje weer 10 eurocenten 
maakt. 

Met vrien 

Stichting Oranje Feestcomité Kruisland 
p a Carina Palings 
West Zandberg 3 
4756 BP Kruisland 
Tel; 0167532033 
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Gemeente Steenbergen 
t.a.v. Wendy Veke 
Postbus 6 
4650 AA Steenbergen Gem. STEENBERGEN 
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Kruisland. 2 maart 2012 
ÍŨŨļ J 

Kenmerk: Herziening subsidieverordening 

Geachte mevrouw Veke. 

Onlangs heb ik telefonisch contact gehad met één van de medewerksters van uw afdeling 
inzake het aanvragen van subsidie voor onze wijkvereniging ''De Drietak" in Kruisland. 
Uit dit gesprek bleek dat het momenteel zinloos is om een aanvraag voor subsidie in te dienen 
bij uw gemeente omdat deze subsidie van ť? 400 per jaar slechts eenmalig wordt toegekend 
aan één wijkvereniging in onze kern. Momenteel is dat dus al jarenlang wijkvereniging "De 
Leutschoppers*". 
Wij (onze wijkverening) is het hier niet mee eens omdat er drie wijkverenigingen zijn in 
Kruisland die allemaal ongeveer dezelfde grootte hebben met ieder hun eigen specifieke 
activiteiten en soms ook een gezameliike activiteit. 
Het lijkt ons dan ook niet meer dan redelijk dat de subsidie verdeeld wordt onder de drie 
verschillende wijkverenigingen of dat elk jaar een andere wijkvereniging voor deze subsidie 
in aanmerking komt. 
Onze wijkvereniging bestaat reeds sinds 50 jaar. 
Onze contributie is, mede dankzij de subsidie die wij niet ontvangen, hoger dan de contributie 
van "De Leutschoppers" 
Als gevolg daarvan gaan er leden bij ons weg naar een "goedkopere" wijkvereniging. 
Dit vinden wij erg jammer! Wij hopen dat u onze zienswijze begrijpt en dat u dit feit kunt 
meenemen in de herziening subsidicverordering. welke momenteel aan de orde is. 
Wij hopen op een spoedige reactie. 

Met vriendelijke groet. ĩ 

C.AM. Bol-Elzakkers 
Molenstraat 129a 
4756 BC KRUISLAND 
Namens Wijkvereniging De Drietak 

ĩ 
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Tel.: 0167-56 39 47 I 06-30 89 70 13 Gemeente Steenbergen 
Secretaris/Penningmeester 
C . Duijvestijn 
Tel.: 0167-56 71 77 I 06-15 47 68 24 
Rabobank Steenbergen: 14.88.40.949 
K.V.K.Breda: S 4 I I 0 6 9 2 2 
Website: 
höļj:ZZsites.google.cornZsiteZarchsnib 

4650 AA Steenbergen 

Postbus 6 

û 9 f EB 2012 
Betreft: Startnotitie Subsidiebeleid 

MO ; 
J 

Steenbergen, 8 februari 2012 

Geachte leden van de commissie, 

In eerste instantie waren wij in de veronderstelling dat door de commissie uiteen gezet zou 
worden hoe de nieuwe verdeelsleutel van de subsidie er mogelijk uit zou gaan zien. 
Wij vernamen ook uit de startnotitie dat op de groepen die de waarderingssubsidie van 
C 400,00 ontvangen niet zal worden bezuinigd en wij zijn een van de groepen. 

Door de commissie werd de vraag gesteld of er groeperingen waren die een waarderings

subsidie ontvingen, maar daaraan tekort kwamen. 
Op die vraag hadden wij direct kunnen melden dat wij daar zeker aan tekort komen, maar 
wij willen dat hierbij met een volledige motivering doen. Dit kon achteraf schriftelijk 
geschieden. 
Verder is het werven van sponsoren bijzonder moeilijk geworden en draagt onvoldoende 

Dat wij het bedrag aan waarderingssubsidie te laag vinden, hebben wij in februari 2011 
laten weten middels uw formulier 'Herijking welzijnssubsidiebeleid 20122015'. 
Voor de volledigheid voegen wij een kopie van het formulier en bijlage toe bij deze brief. 

Wij geven hierbij nogmaals aan dat wij het bedrag aan waarderingssubsidie te laag vinden 
en zullen dat hierna motiveren: 

Motivatie 
De Stichting Stadsarcheologie Steenbergen bestaat uit een kleine groep vrijwilligers die 
zich op 'non profíťbasis bezighoudt met archeologie in Steenbergen. 
Onze stichting heeft geen leden waar wij gerichte activiteiten voor organiseren. Wij 
hebben dus ook geen inkomsten uit lidmaatschapsgelden. 

bíj. 



Werkzaamheden 
Wij houden ons sinds 1978 ais amateurgroepering bezig met archeologisch onderzoek in 
Steenbergen en het toegankelijk maken van de daaruit voortkomende resultaten voor alle 
inwoners van Steenbergen. 
Zonder kosten kunnen alle inwoners van de gemeente Steenbergen kennis nemen van de 
resultaten van de werkzaaniheden van de Stichting Stadsarcheologie. Aangetroffen 
voorwerpen zijn op verschillende locaties in meerdere vitrines tentoongesteld. Verslagen 
liggen ter inzage in de bibliotheek en zijn op onze website zonder kosten te downloaden. 
Verder houden wij open dagen in onze werkruimte annex expositieruimte waarvan de 
toegang vrij is. 

Bijkomende werkzaamheden zijn 
- Adviseren van- en samenwerking met archeologische bedrijven, die bij graafwerkzaam

heden op verzoek van de gemeente door particulieren of bedrijven worden ingeschakeld 
voor archeologische onderzoeken. 

- Op dit moment zijn wij betrokken bij de actualisering van de Cultuurhistoriekaart van de 
Gemeente Steenbergen. 

- Het doen van incidentele, beperkte archeologische onderzoeken die zich soms 
onverwacht aandienen bij graafwerkzaamheden binnen de gemeente. Tevens eenvoudige 
verslaglegging van die onderzoeken. 

- Sinds 2004 ontvangen van groepen scholieren, die middels het project 'bronnen van 
kennis' kunnen ervaren hoe archeologie een bron van kennis kan zijn van zaken uit het 
verleden van Steenbergen. 

- Ontvangst van individuele scholieren die informatie komen inwinnen voor een 
spreekbeurt. Vaak krijgen zij ook een archeologisch voorwerp van ons mee om op school 
hun verhaal te ondersteunen. 

- Promoten van archeologie in Steenbergen (open dagen in onze expositieruimte, stand op 
de jaarmarkt, dagbladen). 

« Dit jaar heeft ook een scholier zijn maatschappelijke stage van 30 uur bij ons vervuld. 

De laatste jaren ook betrokken bij 
- 2007, proefsleuven op Fort Henricus 
- 2008, meerdere onderzoeken i n de Grote Kerkstraat 
- 2008-2010, onderzoek 'Hof van Steenbergen' 
- 2009, proefsleuven 'Schootsvelden' 
- 2009, reconstructie sluisje in De Heen 
- 2010, onderzoek Hema Blauwstraat 
» 2010, proefsleuven Schootsvelden 
- 2010, onderzoek 'Coeveringe park' 
- 2011, proefsleuven Hoogstraat 
- 2011, kort onderzoek Dorpsstraat De Heen 
- 2011, kort onderzoek Vlietdijk Dinteloord 

Ook 
Stichting Stadsarcheologie Steenbergen is er ook alert op dat ook in de buitengebieden 
geen objecten en/of sporen van (hoge) archeologische waarde verloren gaan. 
Enkele voorbeelden daarvan zijn: 
- Overblijfselen van de Brabantse Waterlinie waarvan Fort Henricus een belangrijk deel is 
- Overblijfselen van de Steenhergse stadswallen 
- Mogelijke sporen in de route van de A4 
- Resten van het slot 'Padmos' 
- Resten van het slot 'De Steenen Kamer' 



- Versterkte boerdeńĵ 'De Lantaarn' 
 Resten van redoutes rondom Steenbergen 

Bodemvondsten zijn in Steenbergen tentoongesteld in 
 de hal van het Gemeentehuis aan Buiten de Veste (1 vitrine) 
 de openbare bibliotheek in de Blauwstraat (4 vitrines) 
 verzorgingstehuis de Lindenburgh (2 vitrines) 
 huisartsenpraktijk Molenweg ( l vitrine) 
 meerdere vitrines in onze werk annex tentoonstellingsruimte aan het Doomedijkje 
Soms worden Steenbergse bodemvondsten ook tentoongesteld op andere plaatsen in of 
buiten Steenbergen. 

Belang van archeologie 
Wij vinden dat wij met ons werk en bemoeienissen een belangrijke cuitureelhistorische 
functie hebben en daarmee een Steenbergs belang dienen. 

Ontvangen Gemeentelijke subsidie 
Van 1978 t/m 2003 hebben wij geen subsidie ontvangen maar ook niet aangevraagd. Wij 
vonden dat niet nodig omdat wij in een ruimte zaten zonder vaste lasten. Wij konden toen 
rondkomen door zelfwerkzaamheid en financiële hulp van particulieren en zelfstandigen. 
In 2004 is daarin een wijziging gekomen omdat de Gemeente het pand op de hoek van de 
Zoutstraat en Wouwsestraat, waarvan wij de bovenverdieping in gebruik hadden, heeft 
verkocht. 
Wij hebben toen van de Gemeente 'om niet' het pand Doornedijkje 50 overgenomen met 
alle daarbij behorende verplichtingen als eigenaar. 
Sindsdien ontvangen wij de jaarlijkse Gemeentelijke waarderingssubsidie. 

Donaties 
Verder ontvangen wij van enkele donateurs een kleine financiële bijdrage waarmee zij 
laten blijken het werk van de Stichting Stadsarcheologie een warm hart toe te dragen. 
Het totale bedrag aan inkomsten is onvoldoende om onze werkzaamheden te kunnen 
uitvoeren en de vaste lasten te voldoen welke ons als eigenaar van een pand worden 
aangerekend. 

Ons probleem 
Om hier inzicht in te krijgen hierbij het overzicht van de kosten aan vaste lasten en het 
totaal aan baten over 2011. 

(enkel aan) Vaste lasten: 
 Gemeentelijke belastingen 173,00 \ ? 

 Retributiekosten gemeente 45,38 * 
 Opstalverzekering 165,12 
 Waterschapslasten 47,95 
 Gas en Elektra 955,00 
 Water 76,50 
 Stichtingskosten 26,64 
Bankkosten 118,13 
 Lidmaatschap AWN 47,50 ± 

1.655,22 

Inkomsten: 
 Gemeentelijke subsidie 400,00 
 Sponsors 75,00 
 Donateurs 225,00 
 Overig 70,00 ± 

770,00 

Het bedrag aan vaste lasten is č 500,00 lager, omdat afgelopen januari duidelijk werd dat 
wij dat van Essent terug zullen ontvangen wegens teveel betaalde voorschotten. Het bedrag 
aan vaste lasten komt hiermee op C 1.155,22 



Duidelijk is ook dat meer dan de helft van de Gemeentelijke subsidie weer verplicht naar 
de Gemeentekas terugvloeit! 

Verder staan op deze lijst nog niet de kosten voor: 
- Inrichting en inventaris 
- Activiteiten 
- Scholen/jeugd 
- Jaarmarkt 
- 55+markt 
- Restaureren, determineren en conserveren van bodemvondsten 
- Diversen 

Werkzaamheden (in eigen beheer) waar nog geen geld aan is uitgegeven maar die wel 
gedaan moeten worden; 
- Buitenschilderwerk 
- Lekkage dak 
- Nieuwe verwarmingsketel 
- Waterdicht maken van (cnkelsteens)muren 
- Stucwerk binnen 
- Oncterhoudsschilderwerk binnen 

Hoogte van de subsidie 
Wij vinden de hoogte van onze subsidie onvoldoende. Alleen al onze vaste lasten 
overtreffen met 6 385,00 ruimschoots het bedrag aan inkomsten van sponsors, donateurs 
en Gemeentelijke subsidie. 

Samenvatting: 
Wij hebben een 'schat' aan archeologische vondsten veiliggesteld die een ruime uitstraling 
hebben op de inwoners van Steenbergen. 
Wij vinden daarmee dat wij met ons werk voldoen aan de voorwaarden die tot op heden 
gesteld zijn om een waarderingssubsidie te ontvangen. 
Daarentegen zijn wij van mening dat wij ons in een uitzonderingspositie bevinden door het 
hebben van een 'eigen' pand. Wij hebben daardoor dermate zware vaste lasten, dat een 
subsidie van 6 400,00 beslist onvoldoende is. 

Wij verzoeken u hierbij om een aanpassing van het subsidiebeleid zodat een verhoging van 
onze subsidie mogelijk is of een kwijtschelding van de lasten die de gemeente ons oplegt. 

Met vriendelijke groeten, 

Chris DuijveÉijn 
Secretaris. 

Bijlage: Kopie van ons antwoord in 2011 op 'Herijking welzijnssubsidiebeleid 2012-

PS: uitgebreide informatie over onze stichting treft u aan op onze vernieuwde website 

L 

2015' 



Herijking wetzijnssubstdĩebefeìd 2012 ~ 2015 

Stichting Siadsatcnemosjìe 

Waarderingssubsidie: 
De gemeente probeert de samenwerking te vergemakkeíijken en laagdrempelig te houden. De 
volgende vragen gaan over de communicatie en administratieve zaken tussen de instelling en 
gemeente. 

Kunt u aangeven in boeverre u bekend bent met het subsidiebeleid? 
O Niet bekend mee. 
8^ Ben er bekend mee, maar niet inhoudelijk. 
O Ben er bekend en betrokken mee en ik ben bekend met de ínhoud. 

Wat vindt u van het huidige subsidiebeleid? 

O Zeer slecht 
O Slecht 

Niet slecht f niet goed 
O Goed 
O Zeer goed 

Vindt u dat de subsidie die de gemeente geeft genoeg is? 
O Ja. 
jS( Nee, kunt u hieronder aangegeven waarom niet en hoe hoog zou de subsidie moeten 

zijn? 

Kunt u aangeven waar u het grootste deel van net subsidiebedrag aan uitgegeven heeft? 

.S7Ā,S..T-.^2AX-7^*ZM. 1 

Zou u een cijfer kunnen geven voor het bestaande subsidiebeleid? 

Hoe vindt u van de communicatie tussen de gemeente en de vereniging gaan? 
O Zeer moeizaam 
O Moeizaam 
ļ8İ Niet moeizaam maar ook niet gemakkelijk 
O Gemakkelijk 
O Zeer gemakkelijk 



Wat vindt de vereniging van de communicatie tussen de gemeente en de vereniging? 
z 

O Zeer slecht f -
O Slecht 
O Niet slecht I niet goed 
'Şžį Goed 
O Zeer goed 

Als u een cijfer zou mogen geven voor de communicatie tussen de gemeente en de vereniging, 
wat voor cijfer zou dat zijn? 

Zo ja, wat zou u in de toekomst verbeterd wiiien zien op het gebied van communicatie? 

Vindt de vereniging dat de communicatie beter moet zijn? 

O Nee 

íeŕZte 

Op weike wijze en hoe vaak neemt u contact op met de gemeente? 
Siį deze vraag rtjn «wardm antwtxmt*n mogmļt 

O Per telefoon 
O Wekelijks O Maandelijks ö Per 3 maanden O Jaarlijks 

Via site op het Internet van de gemeente 
O Wekelijks O Maandelijks jŞf Per 3 maanden O Jaariijks 

Per emaíl 
O Wekelijks O Maandelijks Jļif Per 3 maanden O Jaarlijks 

Per post 
O Wekelijks O Maandelijks^ Per 3 maanden O Jaariijks 

Via mondelinge afspraak 
O Wekelijks O Maandelijks O Per 3 maanden įjį Jaarlijks 

O Er is geen communicatie 



Wat vindt u van de vragen bij het administratieve werk dat ingevuld moet worden voor de 
jaadijkse subsidieaanvraag? 

O Zeer lastig in te vullen 

O Lastig in te vullen 

O Niet lastig I ook niet eenvoudig 

yįî Eenvoudig 

O Zeer eenvoudig 

Wat vindt u van de tijd die nodig is om het administratieve werk i.e. activiteitenverslag In te 
vullen? 

O Neemt heei veei tijd in beslag 

O Neemt veei tijd in beslag 

Neemt niet veei tijd in beslag ì Neem ook niet weinig tijd in beslag 

O Neemt weinig tijd in beslag 

O Neemt zeer weinig tijd in beslag 



Stichting Stadsarcheologie 

Bijlage Herijking welzijnssubsidiebeleid 2012 - 2015 

Om aan te geven dat De 6L400,- subsidie die onze stichting ontvangt niet in verhouding staat tot de 
inspanningen die er tegenover staan hierna enige uitleg: 

Functie 
De stichting Stadsarcheologie Steenbergen vervult in Steenbergen een maatschappelijk en culturele 
functie. Zij doet zelfstandig archeologisch onderzoek, of werkt met archeologische bureaus samen bij 
archeologische onderzoeken in Steenbergen. Tevens is zij alert op behoud van archeologische sporen 
die verloren dreigen te gaan door bouw- of verbouwwerkzaamheden. 
Verder werkt zij onderzoeken uit, doet verslaglegging ervan aan belanghebbenden en zorgt dat de 
inwoners van Steenbergen zich daarvan op de hoogte kunnen stellen. 

Tentoonstelling 
De in Steenbergen aangetroffen archeologische voorwerpen of delen ervan worden door de stichting 
gedetermineerd, zo mogelijk gerestaureerd en beheerd in de werk- annex tentoonstellingsruimte aan 
het Doomedijkje 50 in Steenbergen. Alle voorwerpen zijn ten alle tijden voor de Steenbergse 
bevolking bij de stichting te zien. In Steenbergen staan verschillende vitrines met archeologische 
voorwerpen zoals 4 stuks in de bibliotheek, 2 stuks in De Lindenburgh 1 bij huisartspraktijk Molenweg 
60 en l in de ontvangsthal van het Gemeentehuis. 

Vrijwilligers 
In het pand aan het Doornedijkje zorgt een kleine groep vrijwilligers voor het op orde houden van de 
bij onderzoeken aangetroffen gegevens en voorwerpen. 
Op een wekelijkse vaste avond, de dinsdag, zijn vrijwilligers altijd aanwezig voor het uitvoeren van 
werkzaamheden. De werk- en tentoonstellingsruimte is dan ook voor belangstellenden vrij 
toegankelijk. Ook kunnen indi viduen of groepen op afspraak een bezoek brengen aan de ruimte. Op 
een aantal zondagen per jaar is er bij de stichting 'open dag' en ook is de stichting elk jaar aanwezig op 
de jaarmarkt om haar werk te promoten. 

Informatie 
De stichting, of leden ervan, worden regelmatig betrokken of geraadpleegd door ambtenaren van de 
gemeente, gemeenteraadsleden of andere groeperingen in Steenbergse samenlev ing aangaande zaken 
met betrekking tot archeologie, geschiedenis of aanverwante zaken. 

Scholieren 
Een belangrijk onderdeel van de bezigheden van de stichting is de laatste jaren opvang van groepen 
scholieren die in de ruimte aan het Doornedijkje kennis kunnen maken met archeologie middels 
verschillende opdrachten. Ook kunnen zij daar informatie inwinnen voor spreekbeurten op school 
waarbij zij ook vaak een archeologisch voorwerp kunnen meekrijgen om op school te tonen. 

Financieel 
De stichting ontvangt jaarlijks een gemeentelijke subsidie van 6.400,-. 
Daar staat tegenover dat de stichting een eigen pand in beheer heeft waarvoor zij onderhoudsplichtig is 
en dus alle lasten zelf moeten dragen. Het gaat hier in grote lijnen om 
- onderhoud - energiekosten 
- opstalverzekering * stichtingskosten 
- OZB-bclasting - bankkosten 
- waterschapslasten - gemeentelijke retributie 

Verder zijn er natuurlijk kosten om de hierboven omschreven archeologische werkzaamheden te 
kunnen verrichten. 

^ Ste Steenbergen 



Dames en heren, 

Graag deze mail inboeken op mijn naam en Wendy Veeke. Alvast bedankt! 

Met vriendelijke groet, 

Gemeente Steenbergen, 

Griffier, 

Lenneke van der Meer, 

tel.: 0167-54 3371, 

email: l.vandermeer@gemeente-steenbergen.nl, 

website: www.qemeente-steenbergen.ni, 

Postbus 6, 4650 AA Steenbergen, 

Bezoekadres: Buiten de Veste 1, 4652 GA Steenbergen. 

Van: Hakim Tampoebolon - Ziggo [mailto:hakim.tampoebolon@home.nl] 
Verzonden: woensdag 8 februari 2012 9:15 
Aan: Meer, L. van der (gemeente Steenbergen); Emiel Altink; Jan Stout; Hakim 
Tampoebolon - Ziggo; Joey van Aken; Patricia Don; Hakim Tampoebolon - Ziggo; Desi 
Dingemans; Ellie Verwer; Niels Littooy; Kuun de Boer 
Onderwerp: Subsidiebeleid - startnotitie 

Lenneke, 

Als aanvulling op mijn opmerkingen tijdens de beeldvormende vergadering van 



maandag 6 februari j . l . heb ik nog een aantal aanvullende opmerkingen: 

1) de Dorpsraden I Leefbaarheidsgroepen ontvangen subsidie. Daarnaast is een 
onttrekkingsrecht toegekend van 0,25 Euro per inwoner. Een Dorpsraad I 
Leefbaarheidsgroep kan het bedrag benutten om via de gemeentelijk organisatie b.v. 
kleine projecten te realiseren. De Dorpsraad van Dinteloord heeft dit onlangs gebruikt 
voor de aanschaf van enkele vlaggen. Hieronder een deel van de correspondentie uit 
een email: 

De dorpsraad Dinteloord en Prinsenland wil gebruik maken van haar onttrekkingsrecht 
van C 0,25 per inwoner om de vlaggenmast op het Raadhuisplein wat vaker te gaan 
gebruiken bij allerlei festiviteiten. Daarvoor is nodig dan men beschikt over 1 
Nederlandse vlag van 2 x 3 meter (met bijpassende oranje wimpel) en 5 dorpsvlaggen 
van Dinteloord (afbeelding staat op onze gemeentelijke website) eveneens in de 
maatvoering 2 x 3 meter. Uitgaande van 5674 inwoners per 1-1-2011 heeft de 
dorpsraad dus recht op een bedrag van C 1.418, 50. Dit bedrag is verwerkt in de 
gemeentebegroting en niet geoormerkt. Deze uitgave komt dus gewoon uit de 'lopende 
rekening' van de gemeente. 

Uit de laatste zin blijkt dat dit bedrag dus uit de lopende rekening van de gemeente 
komt. Naar mijn mening is hier sprake van een oneigenlijke subsidie. 

Bij de behandeling van het voorstel om de Dorpsraden I Leefbaarheidsgroepen subsidie 
te verlenen, is voor deze constructie met een ontrrekkingsrecht gekozen. Er waren 
echter ook raadsleden, die liever het totale bedrag (dus subisidie plus onttrekkingsrecht) 
aan de Dorpsraden I Leefbaarheidsgroepen wilden toekennen. 

2) volgens het raadslid de heer Ooms komt de vergoeding die de SLOS ontvangt voor 
het uitzenden van de raadsvergaderingen ook uit de 'subsidiepoť. Dit is volgens ons 
niet juist. Er is een zakelijke overeenkomst tussen de SLOS en de gemeente om deze 
uitzendingen te verzorgen. Dit is vastgelegd in een co-productieovereenkomst. Een 
dergelijke overeenkomst had de gemeente eerst willen sluiten met de BRTO (ZuidWest 
TV) uit Bergen op Zoom. Dit is uiteindelijk niet doorgegaan, maar als dat wel het geval 
geweest was had deze organisatie een vergoeding ontvangen. Ik neem aan dat het 
toch nimmer de bedoeling geweest zou zijn deze vergoeding als subsidie toe te kennen 
aan een organisatie buiten de gemeente Steenbergen. In theorie is het zelfs mogelijk 
dat een commerciële derde de uitzendingen verzorgt (met medewerking van de SLOS, 
die dan het TV-kanaal ter beschikking moet stellen). Ook in zo'n geval zal dan die 
derde een vergoeding ontvangen, die moeilijk als subsidie aangemerkt zal kunnen 
worden. Volgens ons zou de vergoeding voortvloeiend uit de co-productieovereenkomst 
uit een ander budget moeten komen (externe communicatie?). 

Hierbij het verzoek bovenstaande opmerkingen mee te nemen in de verdere 
beraadslagingen over het subsidiebeleid. 



Met vriendelijke groet, 

Hakim Tampoebolon 
voorzitter Dorpsraad Dinteloord en Prinsenland 
secretaris St. Lokale Omroep Steenbergen 

t e l . +31 167 528544 I +31 167 528871 
fax +31 167 528657 
mobiel +31 6 46 30 35 35 
e -ma i 1: hakim . tarapoebolonQhome . n l 

hakimlj tampoebolon . n l 



geachte heer-mevrouw 

N.a.v. deze avond wil ik nog even het volgende kwijt 

Wij zijn als harmonie tevreden met het doelgroepen subsidiebeleid zoals het nu is, ik denk 
dat we de verantwoording smart met elkaar communiceren. Het enige waar we ons zorgen 
om maken voor de komende jaren is dat het aantal kinderen minder wordt, simpelweg omdat 
bijv.het geboortecijfer van 2007 tot 2009 erg laag was en dit niet echt meer aangetrokken is. 
Minder kinderen betekent minder subsidie. Voor de dirigent maakt het echter niet uit of hij 
voor 30 of 20 mensen staat hij moet toch betaald worden, hetzelfde geld voor de huur van 
het gemeenschapshuis. Daarom zou het vaste bedrag wat in de subsidie zit verwerkt (uit 
mijn hoofd 3000 euro) misschien voor de kleine muziekverenigingen in de toekomst nog 
eens nader bekeken moeten worden. Volharding Steenbergen zal daar bijv. niet zoveel last 
van hebben omdat die heel veel jeugdleden hebben. 

m.vr.gr 
Wilma de groot 
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KBO-Brabant 
Belangenorganisatie voor senioren 

Aan de Gemeenteraad van Steenbergen 
Postbus 6 
4650 AA STEENBERGEN 

Datum : 14 j un i 2012 
K e n m e r k : 2012 /4888 /WK.ws 
O n d e r w e r p : gemeente l i jke bezuinigingen 

Geachte Raadsleden, 

Met 134.500 leden en ru im 300 lokale Afdel ingen waar in zo'n 10.000 vr i jwi l l igers act ief 
z i jn , behart igt KBO-Brabant de belangen van Brabantse senioren. Onze Afdel ingen 
richten zich op belangenbehart ig ing voor alle ouderen ( leden en n ie t - leden) , z i jn act ief 
in seniorenraden en Wmo-organen en zetten zich in voor goede voorz ieningen voor 
ouderen. Ook organiseren ze ontmoet ings- , ontspannings- , educat ieact iv i te i ten en 
(gezondheids)voor l icht ing. Dagel i jks zi jn er vele vr i jwi l l igers op pad voor onder l inge 
hulp zoals z iekenbezoek, klussen- en vervoerdiensten. Ook leveren de 560 vr i jw i l l ige 
ouderenadviseurs en 580 belast inginvulhulpen van de Brabantse seniorenverenig ingen 
ondersteuning aan zowel leden als n iet- leden. Een folder van laatstgenoemde dienst
ver lening voegen w i j h ierbi j . 

Aldus vervul len de Afdel ingen van KBO-Brabant en andere lokale seniorenverenig ingen 
een belangri jke rol voor de gemeenschap in total i te i t en voor de ouderen in het 
bi jzonder. De vr i jw i l l igers van de lokale seniorenverenigingen dragen bij aan de onder
steuning van kwetsbare ouderen en het voorkomen/beperken van eenzaamheid. Maar 
ook helpen zij voo rkomen dat vroegt i jd ig duurdere welz i jns- en zorgvoorzieningen 
ingezet moeten wo rden . 

Deze onmisbare maatschappel i jke rol van lokale seniorenverenig ingen bl i jk t echter 
op steeds minder waarder ing van de gemeentel i jke overheid te mogen rekenen. I n 
toenemende mate kr i jgen w i j van Afdel ingen nadrukkel i jke signalen dat gemeente l i j ke 
bezuinigingen hen in het har t raken. Hierbi j gaat het niet a l t i jd om kor t ing of 
beëindiging van gemeente l i j ke subsidie aan de Afdel ing, maar ook o m het ef fect van 
bezuinigingen die aan welzi jnsorganisat ies en accommodat ies worden opgelegd, 
resulterend in hogere huur- en consumpt iepr i jzen waarmee de act iv i te i ten van lokale 
seniorenverenig ingen onder druk komen. Voor KBO-Brabant is d i t aanleiding om u met 
deze br ief te benaderen. 

De voornaamste inkomstenbron van onze Afdel ingen bestaat ui t contr ibut ies en 
deelnemersb i jdragen. Daarnaast worden extra inkomsten verworven vanu i t sponsor
acties, samenwerk ing me t de lokale middenstand en - doorgaans bescheiden -
gemeente l i jke subsid ie. 

KBO-Brabant 
Postadres : Postbus 3240, 5203 DE VHertogenbosch 
Bezoekadres: A. Luthulilaan 10, 's-Hertogenbosch 

Telefoon : (073) 644 40 66 
Fax : (073) 644 04 94 
E-mail : info@kbo-brabant.nl 
Website : www.kbo-brabant.nl 



Uit een enquête van KBO-Brabant onder zi jn Afdel ingen b l i jk t dat veel gemeenten hun 
subsidie aan Afdel ingen kor ten , en in sommige geval len zelfs beëindigen. Deze 
bezuinigingen staan ui teraard niet op zichzelf, maar worden ook toegepast bi j 
welzi jnsinstel l ingen en gemeenschapshuizen. Deze belasten de bezuinigingen weer 
door aan hun gebru ikersgroepen, waardoor lokale seniorenverenigingen zowel me t 
subsidiekort ingen als me t kostenverhogingen geconfronteerd worden . Zo z i jn er door 
KBO-Afdelingen kostenst i jg ingen van 250Zo en meer gerappor teerd . Afdel ingen moeten 
di t opvangen door hun contr ibut ie en /o f deelnemersbi jdragen te verhogen en 
act iv i te i ten te schrappen, maar ook hier zi jn grenzen aan. Voorkomen moet worden 
dat een al te hoge kostenst i jg ing leidt to t noodgedwongen afhak ing van senioren en 
daarmee to t afbrokkel ing van de lokale seniorenverenigingen. Het risico hiervan is 
ui te indel i jk dat een inf rastructuur word t afgebroken die fe i te l i jk broodnodig is om de 
gemeente l i jke taken op het v lak van de Wmo mede waar te maken . 
De sterke toename van het aantal ouderen, en daarmee ook van het aanta l kwets
baren en dementerenden, betekent dat de professionele verzorg ing en verpleging 
aangevuld moeten worden met vr i jwi l l igerswerk. Woonzorggebieden, gebieden met 
een integraal aanbod van w o o n - , zorg- en welz i jnsvoorz ieningen, z i jn overal nodig en 
komen geleidel i jk in ontwikke l ing. Ook onze Afdel ingen zetten zich h iervoor in door 
nieuwe ontwikkel ingen in gang te brengen en/o f te ondersteunen op het gebied van 
wonen, mobi l i te i t , welz i jn en zorg, zoals bi jvoorbeeld (bet rokkenheid b i j ) de opr icht ing 
van zorgcoöperat ies in gebieden waar voorzieningen tekor tschieten. 

KBO-Brabant wil m e t deze br ief bepleiten dat u het stapeleffect van bezuinigingen voor 
vr i jwi l l igersorganisat ies voo rkomt en goed overleg met de bet rokken organisat ies 
voert . Met de lokale seniorenverenigingen zi jn bovendien goed afspraken te maken 
over de bi jdrage die zij kunnen leveren aan het bevorderen van maatschappel i jke 
part ic ipat ie door ouderen, het s t imuleren van informele zorgver len ing, het bieden van 
mogel i jkheden voor on tmoet ing en het faci l i teren van vr i jw i l l igerswerk. 
Deze verenig ingen zi jn ui te indel i jk uw beste bondgenoten bi j de bevorder ing van het 
welzi jn van ouderen! 

Met vr iendel i jke g roe t , 
namens het Algemeen Bestuur van KBO-Brabant, 

Frans van Beerendonk, 
waarnemend voorz i t ter 

I.a.a. 
- Afdel ingen en Kr ingen KBO-Brabant 
- Besturen AIMBO Brabant , PCOB Brabant, PVGE 
- Gedeputeerde B. van Haaften Provincie Noord-Brabant 
- Vereniging Brabantse Gemeenten 
- Regionale Samenwerk ingsverbanden 
- SER Brabant 


