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Steenbergen; 19 november 2013. 

Aan de raad, 

1. Inleiding 

In december 2012 heeft u het welzijnssubsidiebeleid 2013 - 2016 en de Subsidieverordening Welzijn 
2013 - 2016 vastgesteld, onder gelijktijdig intrekking van de subsidieverordening Welzijn 2007 - 2011. 

Wij vragen u nu een herstelbesluit te nemen en de subsidieverordening 2007 - 2011 van toepassing te 
verklaren op de subsidieverlening en subsidievaststelling van de reguliere subsidies 2013. 

2. Achtergrond 

In 2011 is gestart met het formuleren van een nieuw actueel subsidiebeleid. Dit traject heeft langer 
geduurd dan verwacht en heeft geleid tot vaststelling van het Welzijnssubsidiebeleid 2013 - 2016 en de 
Subsidieverordening Welzijn 2013 - 2016 in december 2012. 
De reguliere subsidieaanvragen 2013 waren toen door de verenigingen reeds ingediend (voor 1 mei 
2012). De aanvragen zijn gebaseerd op het vorige welzijnssubsidiebeleid. 

3. Overwegingen 

Bij de beoordeling van de subsidieaanvragen 2013, welke is gestart in de maanden augustus/september 
2012 kon nog geen rekening gehouden worden met het nieuwe subsidiebeleid, omdat dit nog niet was 
vastgesteld. Gezien deze situatie is er toen voor gekozen de reguliere subsidieaanvragen 2013 volgens 
het oude beleid te beoordelen en de voorwaarden en criteria uit de Subsidieverordening Welzijn 2007 -
2011 toe te passen. 
Deze werkwijze is echter in het raadsvoorstel en raadsbesluit van de vaststelling van het 
Welzijnssubsidiebeleid 2013 - 2016 en subsidieverordening 2013 - 2016 niet ter accordering aan u 
voorgelegd. 
De subsidieverordening Welzijn 2007 - 2011 had nog één jaar van kracht moeten blijven voor de 
behandeling van de subsidieaanvragen 2013 (zowel toekenning als vaststelling van de subsidie). 

Indien er geen herstelbesluit genomen wordt waarbij de subsidieverordening 2007 - 2011 alsnog van 
toepassing wordt verklaard voor de verlening en vaststelling van de subsidies, zijn alle subsidies 2013 
onrechtmatig en kan de accountant voor dit onderdeel geen goedkeurende verklaring geven. 
Voor de verenigingen zou dit betekenen dat zij de verleende subsidie dienen terug te betalen. 

Ter inzage ligt: 



4. Middelen 
Niet van toepassing. 

5. Risico's 
Indien er geen herstelbesluit wordt genomen, zijn alle regulier toegekende subsidies onrechtmatig 
verleend en dienen zij terugbetaald te worden. 

6. Communicatie/Aanpak 
Dit raadsbesluit toevoegen aan het subsidiedossier zodat voor de accountant duidelijk is dat de 
subsidieverordening 2007 -2011 van toepassing is verklaard voor de behandeling van de reguliere 
welzijnssubsidies 2013. 

7. Voorstel 
De subsidieverordening Welzijn 2007 - 2011 van toepassing verklaren voor de toekenning en vaststelling 
van de reguliere welzijnssubsidies 2013 voor zover deze zien op aanvragen ingediend in de maanden 
mei tot en met september van 2012. 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris de burgemeester 

drs. S.C.C.M. Bolten 
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