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Geachte heer, mevrouw, 

Steenbergen, 28 februari 2017 

Op 15 februari heeft u het college een aantal vragen gesteld inzake het 
Welzijnssubsidiebeleid en de Regeling welzijnssubsidies. In deze brief gaan wij in op 
de vragen. Per vraag zullen wij u het antwoord verstrekken. 

Allereerst willen wij u erop attenderen dat uw raad in mei 2016 een opiniërend voorstel 
aangeboden heeft gekregen met daarbij de specifieke vraag of uw raad kon 
instemmen met het voorstel van het college om het verschil tussen sport en cultuur in 
stand te houden. Bij dit opiniërende voorstel is de andere systematiek van de 
subsidieopbouw voorgelegd. Op basis van de bespreking van het voorstel heeft uw 
raad de suggestie gedaan een extra categorie ten aanzien van de grootte van 
verenigingen toe te voegen. Deze suggestie is overgenomen en er is een extra 
categorie toegevoegd 

Bij de vaststelling van het Welzijnssubsidiebeleid heeft uw raad ingestemd met het 
uitgangspunt dat subsidie een instrument is om bepaalde beleidsdoelen te bereiken 
en niet sec om een vereniging in leven te houden. 

Voor de zomervakantie zijn alle verenigingen door ons geïnformeerd over de nieuwe 
methodiek en wat dat voor hen afzonderlijk zou betekenen. In deze brief is het aanbod 
gedaan om in gesprek te gaan met de verenigingen indien zij hier behoefte aan 
hebben. 

Hieronder gaan wij verder in op uw vragen: 
» Klopt het dat er gesprekken geweest zijn met slechts 2 verenigingen ? 

Het klopt dat er met twee verenigingen gesprekken zijn gehouden. 
» Dat deze gesprekken zijn gehouden op initiatief van deze 2 verenigingen ? 
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De twee verenigingen hebben na ontvangst van de brief inzake de wijzigingen 
van de subsidiemethode om een gesprek met de gemeente verzocht. Hieraan 
hebben wij uiteraard vervolg gegeven. 
Dat hiervan geen gespreksverslagen zijn ? 
Het klopt dat hiervan geen gespreksverslagen zijn geweest. Dit komt omdat 
het vooral informatieve gesprekken zijn geweest waarbij de verenigingen is 
uitgelegd hoe tot de systematiek is gekomen. 
Met Trafo is naderhand nog aanvullend gesproken Van dit gesprek is wel een 
gespreksverslag aanwezig. Dit voegen wij als bijlage bij deze brief bij. 
Met Volharding Steenbergen vindt binnenkort wederom een gesprek plaats. 
Ook van dit gesprek zal een verslag gemaakt worden welke aan u wordt 
verstrekt. 
Waarom er niet conform afspraak met de raad met alle financieel fors 
getroffen verenigingen is gesproken ? 
De gemeente heeft het aanbod gedaan aan alle verenigingen om met hen in 
gesprek te gaan. Het enige dat hiervoor van de verenigingen werd verwacht is 
dat zij aangaven behoefte te hebben aan een gesprek. 
Waarom het college op 28 november zegt dat er met de verenigingen is 
gecommuniceerd ? 
Wij hebben aangegeven dat met alle verenigingen is gecommuniceerd omdat 
alle verenigingen een informatieve brief hebben ontvangen over de nieuwe 
subsidiemethodiek. 
Begrijpt u dat de raad aanneemt dat dat met alle verenigingen is ? 
Wij begrijpen dat u aanneemt dat indien wij als college aangeven dat er 
gecommuniceerd is, dit met alle verenigingen is. De schriftelijke communicatie 
is ook naar alle verenigingen verstuurd. 
Bent u het er mee eens dat de raad op basis van verkeerde informatie een 
besluit heeft genomen ? 
Wij zijn het niet met u eens dat u op basis van verkeerde informatie een 
besluit heeft genomen. Op 28 november heeft u de begroting 2017 
vastgesteld waarin de subsidieplafonds zijn opgenomen. 
De daadwerkelijk toekenning van subsidies is een verantwoordelijkheid van 
het college. U bent in uw vergadering van mei 2016 geïnformeerd over de 
methodiek en zijn er aanpassingen op basis van uw suggesties aangebracht. 
Dat verenigingen na 28 november voor een voldongen feit zijn komen te 
staan ? 
De verenigingen zijn voor de zomer 2016 geïnformeerd over de nieuwe 
subsidiemethodiek en de hoogte van de subsidie voor hun vereniging. Wij 
waren en zijn bereid om met de verenigingen in overleg te treden. 
Dat het gefaseerd in laten gaan van de subsidiekorting uitstel van excecutie 
is? 
Met het treffen van een overgangsmaatregel bieden wij verenigingen de kans 
om maatregelen te treffen om de verlaging van de subsidie op een andere 
manier te compenseren. 
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« Bent u bereidt om het welzijnsplan 2017 opnieuw te bespreken en voor te 
leggen aan de raad ? 
Aangezien het vaststellen van de subsidieregeling Welzijn een aangelegenheid is 
van het college, zijn wij niet bereid het welzijnsplan 2017 opnieuw te bespreken. 
Het college is natuurlijk wel bereid om goede suggesties te onderzoeken en toe te 
passen in de methodiek voor 2018. 

In aanvulling op bovenstaande willen wij u er ook op attenderen dat op het moment 
van beantwoording van uw vragen er geen bezwaarschriften zijn ontvangen omtrent 
dit onderwerp. Aangezien de subsidiebeschikkingen in de laatste weken van 
december 2016 zijn verstuurd, is de juridişcheletmijn hiervoor verlopen. 

Hoogachtend, ļ f 
burgemeester en wethouders van Steenbergen^ 
de secretaris, 

n Belt, MBA 


