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RAADSMEDEDELING

Onderwerp
Actualisering Subsidieregeling Welzijn

Steenbergen; 27 november 2018

Aan de Raad,

1. Inleiding
Via deze raadsmededeling willen wij u informeren over de aanpassing van de Subsidieregeling 
Welzijn van 8 november 2016. De regeling is aangepast omdat er gaandeweg een aantal 
onjuistheden naar voren zijn gekomen. Daarnaast zijn de voorwaarden voor de subsidievorm 
Eenmalige activiteitensubsidie Maatschappelijke inzet en de subsidievoorwaarden voor activiteiten 
voor kwetsbare burgers aangevuld.
De geheel aangepaste regeling is in de collegevergadering van 20 november 2018 vastgesteld en is 
als bijlage bij deze mededeling gevoegd.

2. Achtergrond
Met betrekking tot de Subsidieregeling Welzijn is op 29 januari 2015 de Algemene 
Subsidieverordening (BM1500213) door uw raad vastgesteld.
Het college heeft vervolgens de Subsidieregeling Welzijn gemeente Steenbergen 2015 en 
Subsidieregeling Cultuureducatie primair onderwijs gemeente Steenbergen 2015 vastgesteld. 
Vervolgstap hierbij was dat er nog beleidsregels geschreven moesten worden over de 
opbouw/hoogte van de subsidiebedragen voor de structurele activiteitensubsidies en het 
benoemen van activiteiten waarvoor deze subsidie verleend kan worden.

Op 8 november 2016 is de Subsidieregeling Welzijn Gemeente Steenbergen vastgesteld.
Deze regeling omvat regels en voorwaarden voor het verstrekken van diverse vormen van 
subsidie; Eenmalige activiteitensubsidie, Startsubsidie, Jubileumsubsidie, Basissubsidie, 
Budgetsubsidie en Structurele activiteitensubsidie. Voor de Structurele activiteitensubsidie voor 
sportverenigingen werden voorheen de ledenlijsten van de verenigingen opgevraagd. 
Voortkomend uit de Wet bescherming persoonsgegevens was het echter niet meer toegestaan om 
ledenlijsten op te vragen voor het berekenen van subsidie.
In deze subsidieregeling is daarmee rekening gehouden en wordt de subsidie verstrekt op basis 
van een andere systematiek. Gesubsidieerd wordt nu op grond van activiteiten die de 
verenigingen/instellingen uitvoeren. Aan deze activiteiten is een subsidiebedrag gekoppeld.
Daarbij wordt ook rekening gehouden met de grootte van een vereniging in de vorm van een 
oplopende hoogte van de subsidie voor clubs met meer leden. Subsidie wordt in deze regeling 
voor alle leden verstrekt. Voorheen was dit alleen voor jeugdleden.
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- Extra leugdsubsidie
Op 6 februari 2018 heeft het college ingestemd met een wijzigingsbesluit op de Subsidieregeling 
Welzijn van 8 november 2016 om het toekennen van een extra jeugdsubsidie voor 
sportverenigingen mogelijk te maken. De extra jeugdsubsidie is in de Subsidieregels Welzijn 
opgenomen en geldt met terugwerkende kracht per 1 januari 2018. Wij hebben uw raad hierover 
via een raadsmededeling (BM1800375) geïnformeerd.

3. Aanpassingen
De Subsidieregeling Welzijn 2019 Gemeente Steenbergen is hoofdzakelijk in tekstuele zin aangepast. 
In de bijgevoegde verschillenanalyse tussen de oude (8 november 2016) en nieuwe regeling is dit in 
beeld gebracht.

Inhoudelijk is de regeling als onderstaande aangepast /aangevuld:

- Bij de Structurele activiteitensubsidie is het aantal leden om in aanmerking te komen voor een
aanvullende subsidie aangepast van 5 naar 25 leden.
Voor verenigingen en instellingen die in aanmerking komen voor een structurele subsidie (artikel 27) 
is het minimum aantal leden om voor een aanvullende subsidie in aanmerking te komen bijgesteld 
naar 25 leden. Indien een vereniging een lager aantal leden heeft volgt een procentuele verdeling.

- Aangevuld zijn de subsidievoorwaarden voor de Eenmalige activiteitensubsidie: Maatschappelijke
inzet
Verenigingen en instellingen hebben altijd een maatschappelijke rol maar het gaat hier om het 
ontplooien van extra initiatieven. Op het gebied van diverse gemeentelijke beleidsvelden (o.a. Sport, 
Volksgezondheid, Wmo, Cultuur) kunnen verenigingen en instellingen een bijdrage leveren aan het 
behalen van maatschappelijke beleidsdoelstellingen door activiteiten in de samenleving te 
ontplooien. Op die manier wordt nagestreefd dat de verenigingen meer verbinding leggen met de 
kernen en haar inwoners en op deze manier ook inwoners bereiken die anders niet in contact 
zouden komen met verenigingen I instellingen.

- Aangevuld zijn subsidievoorwaarden voor activiteiten voor kwetsbare burgers
Een vereniging/instelling die voor een structurele activiteitensubsidie of een basissubsidie in 
aanmerking komt kan een aanvullende subsidie van C 150,- ontvangen wanneer de 
vereniging/instelling een activiteit organiseert waaraan kwetsbare burgers deelnemen.

- Bij de sportvereniging zijn de activiteiten om voor een aanvullende subsidie in aanmerking te
komen aangepast
In de vorige regeling bestonden de volgende activiteiten: 
a- Verzorgen van trainingen, 
b- Organiseren van wedstrijden, 
c- Deelname aan toernooien, 
d- Inzet deskundig kader.
e- Aanwezigheid van voldoende en degelijk materiaal, 
f- Extra jeugdsubsidie.

Omdat er bij de aanvragen verwarring bleek te zijn over de activiteiten b en c zijn deze twee 
activiteiten samengevoegd in één activiteit en wel: het organiseren en/of deelnemen aan toernooien 
en/of competitiewedstrijden.

De activiteiten voor een aanvullende subsidie zijn dan de volgende:
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a- Verzorgen van trainingen.
b- Organiseren en/of deelnemen aan toernooien en/of competitiewedstrijden, 
c- Inzet deskundig kader.
d- Aanwezigheid van voldoende en degelijk materiaal, 
e. Extra jeugdsubsidie.

4. Evaluatie van de Subsidieregeling Welzijn
De subsidieregeling Welzijn wordt vanaf 2017 toegepast. De regeling wordt in 2019 geëvalueerd. 
Ook de subsidieontvangers worden hierbij betrokken. Op basis van de resultaten van deze evaluatie 
wordt bekeken in hoeverre de Subsidieregeling Welzijn 2019 aangepast moet worden.

5. Communicatie
Na vaststelling van de Subsidieregeling Welzijn 2019 Gemeente Steenbergen zijn door ons de 
onderstaande stappen gezet:
- de regeling is bekend gemaakt in het digitale Gemeenteblad;
- de verenigingen en instellingen die op dit moment subsidie ontvangen zijn schríftelijk 

geïnformeerd;
- het actualiseren van de gemeentelijke website op het onderdeel "Subsidies" moet nog plaats 
vinden.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen;

eester,de burgi

elt, MBA
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