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 contactpersoon : Liesbeth Heymans Roosendaal : Donderdag 12 juli 2012 

 doorkiesnummer : 0165 - 579 212 ons kenmerk :  

 onderwerp : Stand van zaken subsidies 2013 bijlage :  

 

Geachte mevrouw/heer, 

 
Met deze brief willen we u informeren over de stand van zaken rondom de subsidies voor het jaar 2013. De 
gemeente Roosendaal kent verschillende subsidies, namelijk budget-, project- en waarderingssubsidies. Uw 
organisatie, club, stichting of vereniging ontvangt in 2012 een waarderingssubsidie. 
 
Zoals bekend staat de gemeente voor een bezuinigingsopgave. In het bezuinigingsprogramma ‘De Agenda 
van Roosendaal’ staat dat alle waarderingssubsidies per 1 januari 2013 worden beëindigd.  Ook staat er in 
de Agenda van Roosendaal dat de gemeente een ander subsidiebeleid zal ontwikkelen. De ontwikkeling 
van dit nieuwe beleid kost meer tijd en zal naar verwachting pas leiden tot uitvoering van de nieuwe regeling 
in 2014. 
 
Wij deden daarom op dinsdag 26 juni 2012 het voorstel aan de gemeenteraad dat 2013 een overgangsjaar 
zou worden. De belangrijkste aanpassing was dat verenigingen zonder jeugdleden in 2013 nog de helft van 
de gebruikelijke subsidie zouden ontvangen. Tijdens de raadsvergadering van 4 juli besloot de 
gemeenteraad echter dat het college een nieuw voorstel moet doen. In de eerstvolgende raadsvergadering 
op woensdag 26 september zal het onderwerp waarderingssubsidies opnieuw geagendeerd zijn. 
 
Zodra er meer duidelijkheid is, zullen wij u informeren over de inhoud van het raadsbesluit en de gevolgen 
voor uw subsidie 2013. Daarna is nog gelegenheid om uw subsidieaanvraag voor 2013 in te dienen. 
 
Meer informatie vindt u te zijner tijd op de website van de gemeenteraad www.raad.roosendaal.nl, op de site 
van de gemeente www.roosendaal.nl en op de gemeentelijke pagina’s Stadserf 1 in de Roosendaalse 
Bode. Bij vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met onze medewerkers subsidiëring via tel. 0165-
579 727 of een email sturen naar subsidies@roosendaal.nl. Wij hopen u hiermee voldoende te hebben 
geïnformeerd. 

 
Hoogachtend, 
Het college van Burgemeester en wethouders van Roosendaal, 
Namens dezen, 
Manager Ontwikkeling 
 

 
drs. M.C.J. Franken  


