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Motie 

Nadere regel ten behoeve van de realisatie van maatschappelijke initiatieven 

  

De raad van de gemeente Roosendaal in vergadering bijeen op 6 of 20 april 2017; 

Overwegende dat : 

 De gemeenteraad bij besluit van 4 november 2015 , op grond van de motie “Interactie met 

de samenleving” , heeft besloten om een zo groot mogelijk draagvlak te willen vinden voor 

de realisatie van maatschappelijke initiatieven; 

 In de begroting hiervoor jaarlijks, structureel 150.000 euro beschikbaar is gesteld;   

 de aldus toe te kennen financiële vergoedingen de juridische status hebben van subsidie als 

bedoeld in artikel 4:21 Algemene wet bestuursrecht; 

Concluderende dat:  

 op deze subsidieverstrekking de Algemene Subsidieverordening Roosendaal van toepassing 

is; 

 artikel 3 lid 1 van deze verordening bepaalt dat het college het bevoegde bestuursorgaan is 

om te besluiten tot het verstrekken van subsidies; 

 het gezien de totstandkoming en bedoeling van deze subsidiemogelijkheid, de raad optimaal 

betrokken wil blijven bij de jaarlijkse besluitvorming over de besteding van genoemd bedrag 

van € 150.000,--  

 

Draagt het college op om aan de subsidieverordening  een nadere regel toe te voegen m.b.t. de 

toekenning van subsidies voor maatschappelijke initiatieven, met daarin:  

 de  volgende de randvoorwaarden/uitsluitings- en toetsingsctiteria; 

              Rand-en uitsluitingscriteria:  

De volgende (rand)voorwaarden worden bij de doorgeleiding van aanvragen t.a.v.  het budget 

voor de realisatie van maatschappelijke initiatieven gehanteerd:  

I. Per aanvraag is het maximumbedrag  voor de te verlenen subsidie vastgesteld op 

9.999,99 euro; 

II. Er kan door commerciële aanvragers of voor commerciële activiteiten geen 

aanspraak gemaakt worden op deze subsidie;;  

III. Alleen rechtspersonen kunnen een aanvraag voor subsidie indienen;  

IV. Structurele activiteiten komen niet voor deze subsidie in aanmerking; 



V. Activiteit/evenement moet uitvoeringsgereed zijn (aantoonbaar dat de 

activiteit/evenement waarvoor subsidie wordt aangevraagd te realiseren is); 

VI. De activiteit/investering waarvoor subsidie wordt aangevraagd wordt uitgevoerd in 

de gemeente Roosendaal en wordt gestart in het jaar van toewijzing van de 

subsidie; 

VII. Er is voor deze activiteit/evenement/investering in het kalenderjaar nog geen 

gemeentelijke subsidie verleend; 

VIII. Er wordt voldaan aan de volgende beleidsdoelstelling:  

Investeringen en activiteiten en/of evenementen die bijdragen aan de 

leefbaarheid, gezondheid, aantrekkelijkheid en/of samenhorigheid op wijk of 

gemeentelijk niveau. 

Globale omschrijving toetsingscriteria: 

 De mate waarin de activiteit/evenement/investering bijdraagt aan de doelstelling 

 De activiteit/investering komt tot stand door middel van samenwerking met andere 

organisaties (profit en/of non-profit) die actief zijn in de gemeente Roosendaal 

 De mate van draagvlak voor het initiatief 

 De mate waarin het initiatief financieel en/of materieel, buiten de subsidie van de 

gemeente om, wordt aangevuld en of ondersteund 

 Het bereik van de activiteit 

 de samenstelling van de beoordelingscommissie in deze:  

de beoordelingscommissie wordt gevormd door de gemeenteraad 

 

en gaat over tot de orde van de vergadering, 

namens de fracties: 

Roosendaalse Lijst      Eric De Regt 

CDA                                Ad Mol 

SP                                   Marjon Heessels 

VVD                                Rogier Verhoeven 

VLP                                  Wilbert Brouwers 

D66                                  Harm Emmen 

PvdA                                Michael Yap 

Nieuwe Democraten    Ton Schijvenaars 

GroenLinks                      Klaar Koenraad 


