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Datum raadsvergadering: 26 september 2012   Agenda nr.: (in te vullen door griffie) 

Portefeuillehouder: Wethouder Jongmans   Registratiecode: (in te vullen door griffie) 

Onderwerp: Overgangsjaar waarderingssubsidies 2013 

 
Aan de raad van de gemeente Roosendaal  
 

Voorstel   
Samenvatting:  
Tijdens de raadsvergadering d.d. 4 juli 2012 is door het college toegezegd dat u zo spoedig mogelijk 
een voorstel ontvangt voor de verlening van waarderingssubsidies in 2013.  
Aanleiding van deze toezegging was een motie die inging op het collegebesluit d.d. 26 juni 2012 waarin 
voorgesteld werd om de organisaties en verenigingen die geen jeugdledensubsidie zouden ontvangen 
in 2013 de helft van hun huidige subsidie te verlenen. Gelet de inhoud van de oorspronkelijke motie lijkt 
een meerderheid van de gemeenteraad van mening dat de verenigingen en organisaties met een 
waarderingssubsidies in 2012 ook in 2013 dezelfde waarderingssubsidie moeten ontvangen.  
 
Wij stellen u voor:  
1. Om alle verenigingen en organisaties die in 2012 een waarderingssubsidie ontvangen in 2013 op 

hetzelfde niveau te subsidiëren;  
2. De dekking van het benodigd budget ad. € 368.500,- op te nemen in de Aanbiedingsnota bij de  

begroting 2013. 
 

Aanleiding   
Tijdens de raadsvergadering d.d. 4 juli 2012 is door het college toegezegd dat de gemeenteraad zo 
spoedig mogelijk een voorstel ontvangt voor de verlening van waarderingssubsidies in 2013.  
Aanleiding van deze toezegging was een motie die inging op het collegebesluit d.d. 26 juni 2012 waarin 
voorgesteld werd om de organisaties en verenigingen die geen jeugdledensubsidie zouden ontvangen 
in 2013 de helft van hun huidige subsidie te verlenen.  
 

Kader    
In de meerjarenbegroting, horende bij de Agenda van Roosendaal,  zijn de waarderingssubsidies per 1 
januari 2013 beëindigd met uitzondering van de waarderingssubsidies voor verenigingen met 
jeugdleden. 
Zoals door u, met amendement 8, aangegeven bij de behandeling van de Agenda van Roosendaal  
d.d. 10 november 2011 wordt de transitie ‘anders subsidiëren’ uitgevoerd in samenwerking met een 
werkgroep vanuit de gemeenteraad. In deze werkgroep en ook in een raadsmededeling d.d. 9 mei 
2012 is aangegeven dat het realiseren van een andere subsidiewijze een ommekeer vraagt in het 
denken en werken. Dit is aan de hand van een processchema in beeld gebracht en betreft vooral de 
volgende veranderingen: 

a. De samenleving aan de voorkant nadrukkelijk betrekken. 
b. De wijze van betrekken is anders (netwerkorganisatie / dia schuifpaneel) 
c. De maatschappelijke effecten moeten beter worden benoemd. 
d. Het beste instrument vinden om de maatschappelijke effecten te bereiken. 

Voor de uitvoering van de bestuursopdracht transitie ‘anders subsidiëren’ is het belangrijk dat 
voorgenoemde veranderingen wel een vervolg krijgen. Hiervoor hebben we de komende maanden de 
volgende onderwerpen op de agenda van de werkgroep staan: 

a. Maatschappelijke effecten (in samenwerking met auditcommissie) 
b. Waarom nieuw subsidiebeleid → Agenda van Roosendaal en bestuursopdracht 
c. Administratieve lastenverlichting 
d. Subsidie ↔ inkoop 
e. Uitgangspunten Agenda van Roosendaal (burgerkracht, welzijn nieuwe stijl, inhoudelijk-en 

financieel ontschotten, rol lokale overheid. 
 
Genoemde onderwerpen zullen onderdeel uitmaken van het nieuwe subsidiekader. Verwacht wordt dat 
het college in mei 2013 dit kader aan de gemeenteraad aanbiedt. Tussentijds wordt de werkgroep om 
advies gevraagd. Organisaties en verengingen kunnen te zijner tijd op diverse wijzen, waaronder 
interactief, reageren.   



 

Motivering / toelichting   
Dit voorstel geeft uitvoering aan de toezegging van het college tijdens de raadsvergadering d.d. 4 juli 
2012 voor de verlening van waarderingssubsidies in 2013. 
 

Financiële aspecten en consequenties   
In de Kadernota 2013 is geen budget opgenomen voor voortzetting van alle waarderingssubsidies. Een 
budget voor de voortzetting van de jeugdsubsidies ad. € 131.000,- is binnen de beschikbare middelen 
voor 2013 opgenomen. Gelet een benodigd bedrag ad. € 499.500,- wordt voorgesteld om het resterend 
bedrag ad. € 368.500,- mee te nemen in de afwegingen voor de besteding van het Transitiefonds en 
hierover in de raadsvergadering van 7 november 2012 definitief over te besluiten.  
 

Communicatie    
Verenigingen en organisaties met een waarderingssubsidie hebben een brief ontvangen. Deze treft u in 
de bijlage.  
Omdat we betreffende organisaties en verenigingen zo spoedig mogelijk duidelijkheid willen 
verschaffen hebben zij, op basis van het collegebesluit, vanaf 23 augustus 2012 tot 1 oktober 2012 de 
mogelijkheid om een waarderingssubsidie voor 2013 aan te vragen.  
 
 

Bijlagen   
1. Brief aan alle organisaties en verenigingen met een waarderingssubsidie in 2012. 
 
 
Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
 
Burgemeester en wethouders van Roosendaal, 
 
De secretaris a.i., De burgemeester, 
G. van Hofwegen mr. J.M.L. Niederer 
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De raad van de gemeente Roosendaal, 
 
- Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders. 
 
- Gelet op het advies van de raadscommissie Bestuur d.d. 20 september 2012. 

 
 

Besluit: 
              
1. Om alle verenigingen en organisaties die in 2012 een waarderingssubsidie ontvangen op 

hetzelfde niveau te subsidiëren als in 2013;  
2. Voor de dekking van het benodigd budget ad. € 367.840,- een voorstel af te wachten en dit op 

nemen in de Aanbiedingsnota bij de  begroting 2013. 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 26 september 2012. 
 
 
 
De griffier,  De voorzitter, 
 


