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Onderwerp
Nota Welzijnssubsidiebeleid 2013 - 2016; Welzijnssubsidieverordening 2013 - 2016

Steenbergen; 13 november 2012

Aan de raad,
1. Inleiding
Voor u ligt de nota welzijnssubsidiebeleid 2013 - 2016 en de welzijnssubsidieverordening 2013 -2016 ter
behandeling.
2.
Achtergrond
Het welzijnssubsidiebeleid diende geactualiseerd te worden. Hiervoor is in 2010 gestart met het
onderzoeken van de tevredenheid van gesubsidieerde instellingen over het welzijnssubsidiebeleid. De
Rekenkamercommissie heeft een onderzoek verricht naar de kaderstellende taak van de gemeenteraad
ten aanzien van de welzijnssubsidies.
Daarnaast is op het welzijnssubsidiebeleid de nieuwe vergaderwijze van de gemeenteraad toegepast, de
zogenaamde BOB-vergadering. In februari 2012 heeft deze vergadering plaatsgevonden waarvoor zowel
gesubsidieerde als niet-gesubsidieerde verenigingen waren uitgenodigd. Vervolgens is de commissie
Mens en Maatschappij van mei gevraagd een aantal kaderstellende vragen te beantwoorden. In oktober
heeft vervolgens een inspraakavond plaatsgevonden met zowel gesubsidieerde als niet-gesubsidieerde
verenigingen over het nieuwe subsidiebeleid. Deze avond was bedoeld om de verenigingen te informeren
over de veranderingen en hen mee te nemen in het proces van een gewijzigd subsidiebeleid.
3.
Overwegingen
Momenteel worden waardering- en doelgroepen- en budgetsubsidies verleend. De budgetsubsidies
worden verleend voor een specifiek doel waaraan meetbare resultaten gekoppeld worden. De
budgetsubsidies worden verstrekt om beleidsdoelen van de gemeente mede te realiseren. Als gemeente
zetten wij andere organisaties in om beleid te realiseren. Wij hebben een regiefunctie. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan bibliotheek 't Markiezaat die in het kader van leesbevordering een subsidie toegekend
krijgt voor het op een laagdrempelige manier aanbieden van boeken voor de taalontwikkeling van
jeugdigen. De budgetsubsidies blijven in het nieuwe beleid in stand.
De waarderingsubsidies wordt verstrekt aan verenigingen die een waardevolle bijdrage leveren aan het
basisvoorzieningenniveau maar waarop het college van burgemeester en wethouders geen invloed willen
uitoefenen.
Doelgroepensubsidies worden verstrekt voor het aantal leden van een doelgroep die een vereniging
heeft.
Er is bij beiden geen koppeling tussen beleid en subsidie.
In het nieuwe subsidiebeleid wordt subsidie met name gezien als een instrument waarmee de gemeente
haar verenigingen en instellingen kan stimuleren een bijdrage te leveren aan de diverse beleidsdoelen die
wij nastreven. Denk hierbij aan de doelstellingen op het gebied van jeugd, volksgezondheid, Wmo, sport.

Omdat wij bij de budgetsubsidies al prestatieafspraken maken, verandert er voor deze instellingen niet
veel.
Met name bij de waardering en doelgroepensubsidies vindt een verandering plaats. Bij budgetsubsidies
zullen nog nadrukkelijker de resultaten benoemd worden en de beleidsdoelstellingen waaraan deze
resultaten een bijdrage leveren.
Gekozen is voor de opbouw van de subsidie voor alle verenigingen bestaande uit een basisbedrag en
een activiteitenbedrag. Het basisbedrag wordt verstrekt indien een vereniging activiteiten organiseert die
bijdragen aan de sociale infrastructuur. Daarnaast is het mogelijk voor iedere vereniging een
activiteitensubsidie aan te vragen. Voorwaarde om in aanmerking te komen voor een activiteitensubsidie
is dat de activiteit bijdraagt aan de beleidsdoelstellingen van de gemeente en de daarbij behorende
doelgroepen. Hierbij wordt opgemerkt dat activiteiten voor volwassenen in principe kostendekkend dienen
te zijn.
In de nota zijn 5 prioriteiten opgenomen:
1.
2.
3.
4.
5.

Zorg voor kwetsbare groepen
Bieden van ontwikkelingskansen voor jeugd en jongeren
Bevorderen sport en bewegen voor alle inwoners
Bevorderen van de gezondheid en leefstijl.
Handhaven en/of versterken van de sociale infrastructuur

Aan deze prioriteiten wordt een budget gekoppeld wat beschikbaar is. De gemeenteraad wordt hierdoor in
staat gesteld beter te sturen op prioriteiten in beleid, (aanbeveling Rekenkamercommissie)
Verenigingen en instellingen kunnen altijd vooreen basissubsidie in aanmerking komen als zij voldoen
aan de randvoorwaarden die zijn gesteld in de subsidieverordening en het beleidsplan. De hoogte van de
basissubsidie is vooralsnog geraamd op 0 400,-- Zij leveren dan minimaal een bijdrage aan prioriteit 5.
Ten aanzien van de activiteiten en de bedragen die voor diverse activiteiten beschikbaar gesteld gaan
worden, zullen in het eerste kwartaal 2013 thema-avonden georganiseerd gaan worden om met de
verenigingen hierover van gedachten te wisselen. Deze gewijzigde manier van subsidiëren kan grote
invloed hebben op het subsidie dat aan een vereniging ter beschikking wordt gesteld. Indien een
vereniging nu een doelgroepensubsidie ontvangt, komt deze bij het nieuwe beleid in aanmerking voor een
basisbedrag, en aan de hand van de activiteiten wellicht voor een activiteitensubsidie.
De resultaten van de thema-avonden en de doorrekening van de subsidies zullen in 2013 worden
voorgelegd aan de gemeenteraad, zodat u eventueel over kunt gaan tot bijstelling van de prioriteiten en
subsidieplafonds.
Het beleid treedt met ingang van 1 januari 2013 in werking maar heeft geen betrekking op de aanvragen
voor 2013. De gehanteerde berekeningssystematiek is voor 2013 dezelfde als voor 2012. 2013 wordt dan
ook als overgangsjaar aangemerkt.

4.
Middelen
Het nieuwe subsidiebeleid vraagt geen extra financiële middelen. Indien meer verenigingen een beroep
doen op subsidie, zal een verlaging van de basissubsidie en de bijdrage per activiteit plaatsvinden zodat
het totale subsidiebudget niet toeneemt.
5.
Risico's
Door een veranderende subsidiemethodiek kan het betekenen dat een vereniging minder subsidie
ontvangt dan nu het geval is, andersom kan ook het geval zijn. Dat een vereniging meer subsidie
ontvangt dan nu, omdat zij activiteiten aanbiedt die aansluiten bij gemeentelijk beleid.

6. Aanpak
Na vaststelling van het beleidsplan en de subsidieverordening wordt in 2013 een aantal thema-avonden
georganiseerd voor de verenigingen om met hen activiteiten te benoemen en de gewijzigde manier van
aanvragen door te nemen, zodat voor 2014 een goede subsidieaanvraag ingediend kan worden.

7. Voorstel
De nota Welzijnssubsidiebeleid 2013 -2016 vaststellen;
De Welzijnssubsidieverordening 2013 -2016 vaststellen;
De Welzijnssubsidieverordening 2007 - 2011 intrekken.
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