Dit is de derde nieuwsbrief over het nieuwe subsidiebeleid.
In oktober 2018 organiseerden we een informatiebijeenkomst en vervolgens een inloopspreekuur. Ook brachten
we twee nieuwsbrieven uit. In de periode erna heb ik samen
met onze medewerkers keihard gewerkt aan het nieuwe
subsidiebeleid. Aandachtspunten die we van onze inwoners
en partners kregen, hebben we daarin meegenomen.
Het nieuwe beleid is nu klaar. Op dinsdag 9 april heeft
het college van burgemeester en wethouders het beleid
behandeld. Hierna neemt de gemeenteraad een besluit over
het beleid. Pas dan gaat het beleid echt in. We willen hier
echter niet op wachten. Daarom vertellen we nu al graag
meer over de planning. En geven we antwoord op een
aantal vragen.

Begin oktober
2019

Uiterlijk 31
december 2019

Dit is de planning voor grote subsidies
(organisaties met personeel)
Datum
1 juli tot 1 oktober
1 t/m 4 oktober
2019

Wilt u reageren op deze nieuwsbrief? Dan horen we u
graag via subsidies@roosendaal.nl

2 oktober 2019

7 t/m 10 oktober

14 t/m 31 oktober
Vriendelijke groeten,
Wethouder Inge Raaijmakers

Uiterlijk 1
november

Dit is de algemene planning
Datum
Wat gaat er gebeuren
Wilt u alle stappen tot aan de besluitvorming volgen?
Dat kan via https://raad.roosendaal.nl
Datum ntb.
Subsidiebeleid vastgesteld door de
(Raad naar
gemeenteraad. Volgende stap is het
verwachting 6 juni,
opstellen en vaststellen van de
college ook rond
subsidieregels door het college van
die tijd)
B&W.
1 juli 2019
Publicatie van de subsidieregels op
www.roosendaal.nl/subsidies Vanaf
deze datum kunt u subsidie
aanvragen.
4 juli 2019
Inloopavond voor partners met vragen
over subsidieregels. Meer informatie
volgt.
30 september
De LAATSTE dag om uw aanvraag in
2019
te dienen. Subsidieaanvragen die niet
op tijd zijn ingediend, worden
geweigerd. Hou er rekening mee dat
de aanvraagprocedure met
eHerkenning enkele werkdagen kan
duren.

De volledigheid en juistheid van de
aanvragen wordt gecontroleerd.
Mochten we informatie missen, dan
hoort u dat van ons.
De beschikkingen (besluiten) worden
verstuurd.

Uiterlijk 15
december
1 januari 2020

Wat gebeurt er
Zie algemene planning.
De volledigheid en juistheid van de
aanvragen wordt gecontroleerd.
Mocht er nog informatie missen, dan
hoort dat van ons. Vervolgens gaan
we een planning maken van de
pitches en krijgen de aanvragers
een uitnodiging.
Bekendmaking van het aantal
ingediende aanvragen per
subsidieregel op onze website,
www.roosendaal.nl/subsidies. Zo
weet u of er meer gegadigden zijn.
Dan vinden de pitches plaats. Hou uw
agenda hiervoor vrij. Zie hieronder de
planning. De precieze tijden krijgt u in
de eerste week van oktober te horen.
We beoordelen de aanvragen en de
pitches.
Vraagt u een subsidie aan voor
€ 1 miljoen of meer, voor een periode
van 4 jaar? Dan krijgt u uiterlijk 1
november duidelijkheid. Wie komt er
voor de subsidie in aanmerking en
wie niet?
De beschikkingen worden verstuurd
Ingangsdatum nieuw subsidiebeleid.

Uw aanvraag pitchen
Dient u een aanvraag voor een grote subsidie in?
Hou onderstaande data en tijdstippen vrij in uw agenda.
Op deze dag geeft u een pitch: een toelichting op uw
aanvraag. Verras ons! U ontvangt uiterlijk vrijdag 4 oktober
het exacte tijdstip van uw pitch. En hoe lang deze mag
duren.
7 oktober

9:00-12:00 uur

Sport

7 oktober

13:00-17:00 uur Cultuur

8 oktober

9:00-17:00 uur

8 oktober

13:00-17:00 uur Jeugd

Maatschappelijke
dienstverlening

Nog even terug: waarom een nieuw
subsidiebeleid?
Subsidie is een financiële prikkel die de gemeente
Roosendaal geeft aan activiteiten, evenementen en
voorzieningen. Met die activiteiten, evenementen en
voorzieningen wordt een maatschappelijk effect bereikt.
In het verleden werden subsidies vaak verstrekt op basis
van historie en relatie. Dat kan in de huidige tijd niet meer.
Dat is ook door jurisprudentie bewezen: uitspraken van
rechters in het land over subsidieverlening. We moeten toe
naar een beleid dat bij deze tijd past, open en transparant is
en iedereen gelijke kansen biedt.
We gaan organisaties vragen om een aanbod te doen dat
meetbaar bijdraagt aan maatschappelijke effecten. De
gemeente wil door hun aanbod ‘verleid’ worden. Er wordt
dus een zakelijke aanpak gehanteerd. Daar hoort natuurlijk
bij dat organisaties vooraf weten wat de beoordelingscriteria
van de gemeente zijn.
Met het nieuwe beleid krijgen ook nieuwe organisaties de
ruimte om kans te maken op subsidie. Zoals gezegd krijgt
iedere partij die subsidie aanvraagt een eerlijke kans. Het
kan zijn dat meerdere partijen eenzelfde subsidie aanvragen. Door middel van een pitch kan een organisatie de
aanvraag toelichten. Een pitch vindt in principe ook plaats
als er maar één aanvraag op een subsidie is.

Wat verandert er nu precies?
Door de nieuwe aanpak van de gemeente veranderen de
spelregels voor het aanvragen van subsidie. Met het nieuwe
subsidiebeleid geven we ook nieuwe organisaties de ruimte
om kans te maken op subsidie. Deze combinatie kan er
voor zorgen dat organisaties minder of geen subsidie
ontvangen in vergelijking met andere jaren.
De gemeente gaat het beschikbare geld per beleidsthema
voornamelijk verdelen op basis van onderlinge vergelijking.
De aanvragen worden ten opzichte van elkaar gerangschikt
en de beste aanvragen komen voor subsidie in aanmerking.
Alle partijen krijgen een eerlijke kans.

Op veel vragen een antwoord
We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft.
Bijvoorbeeld: wat gebeurt er als er meer kandidaten
voor één subsidie zijn? Kan ik mijn aanvraag straks
tussentijds wijzigen? Kan ik de aanvraag van anderen
inzien? En wat gebeurt er met lopende subsidies?
We beantwoorden deze en andere vragen heel graag.
Heeft u daarna nog andere vragen? Dan horen we het
ook graag! Laat het ons weten via telefoonnummer
+14 0165 of per mail aan subsidies@roosendaal.nl

VRAAG 1: Wat gebeurt er met lopende subsidies?
Veel subsidiecontracten lopen op 31-12-2019 af. Nieuwe
aanvragen gaan volgens het nieuwe beleid. Lees meer
hierover bij ‘dit is de algemene planning’ en ‘hoe werkt het
aanvragen’.
Sommige subsidiecontracten lopen door tot na 2020,
bijvoorbeeld 2021 of 2022. Die einddatum blijft dan gelden.
Daarna moet een aanvraag volgens het nieuwe beleid
worden gedaan.

VRAAG 2: Ik ontvang al jaren subsidie; daar kan de
gemeente toch niet zomaar mee stoppen?
Hiervoor kon u lezen dat we het niet bij het oude konden
laten. Om een andere aanpak te kunnen hanteren, was het
noodzakelijk om alle subsidierelaties stop te zetten. Dat is
geregeld in artikel 4:51 van de Algemene wet bestuursrecht.
Alle (jaarlijkse) subsidieontvangers van de gemeente
Roosendaal hebben op 6 november 2018 een brief
ontvangen waarin het besluit is genomen om de subsidie te
beëindigen. U had de mogelijkheid om binnen zes weken na
ontvangst van de brief bezwaar te maken bij het college van
burgemeester en wethouders van de gemeente
Roosendaal. We hebben geen formele bezwaren
ontvangen.
De beëindiging doet natuurlijk niets af aan de waardering
voor de vele activiteiten van maatschappelijke organisaties.
Deze organisaties kunnen, als het nieuwe beleid van kracht
is, weer subsidie aanvragen.

Subsidieregels: een korte uitleg

VRAAG 3: Wanneer kan ik weer subsidie aanvragen?
Van 1 juli tot en met 30 september 2019. Op pagina 1 staat
de uitgebreide planning.

Zodra de raad het nieuwe subsidiebeleid heeft vastgesteld,
komen de subsidieregels aan de beurt. Daar gaat het
college van B&W mee aan de slag. Op 1 juli 2019 start
de aanvraagperiode voor subsidies. Dan zijn ook de
subsidieregels bekend.

Hoe werkt het aanvragen?

In subsidieregels staat wat we als gemeente willen
subsidiëren. Welke resultaten wij belangrijk vinden.
En wat de voorwaarden en eisen zijn, waar
subsidieaanvragen aan moeten voldoen.

VRAAG 4: hoe moet ik aanvragen?
U kunt alle subsidies binnen de gemeente online aanvragen
via de website, www.roosendaal.nl /subsidies. Let op: de
website is nog niet aangepast naar het nieuwe beleid.
Tips voor de aanvraagperiode (z.o.z.):

Tips voor de aanvraagperiode
•

Kijk voordat u gaat aanvragen eerst of uw activiteit
aansluit bij één van de subsidieregels op de website:
https://roosendaal.nl/subsidies.

•

Het aanvragen van subsidie bij de gemeente kan met
eHerkenning – (minimaal) niveau 2 (EH2). U kunt dan
ook de status van uw aanvraag bekijken. Heeft u nog
geen eHerkenning? Regel dit dan snel via de website
van eHerkenning. Uw onderneming moet staan
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

•

Na het invullen van alle gegevens en het uploaden van
de gevraagde documenten, krijgt u een bevestiging per
e-mail dat uw aanvraag is ontvangen. Hou er rekening
mee dat de aanvraagprocedure voor eHerkenning
enkele werkdagen kan duren.

VRAAG 8: Kan ik mijn aanvraag tussentijds inzien? En
kan ik tussentijds wijzigen?
Ja, dat kan. Tussentijds wijzigen kan in principe niet.
Mochten wij nog documenten missen, dan hoort u dat van
ons. Dan kunt u deze nog toevoegen. Zorg er dus voor dat
uw aanvraag helemaal compleet is als u deze indient.

VRAAG 9: Welke punten worden meegenomen in de
beoordeling?
Dit staat omschreven in de subsidieregels. Deze worden
opgesteld als de raad het subsidiebeleid heeft vastgesteld.
In de subsidieregels staat wat de spelregels zijn, hoe u een
aanvraag indient, wat u mee moet sturen en waarop we de
aanvraag beoordelen. Als u een subsidieregel leest, dan
kunt u vaak al heel goed zelf inschatten of uw organisatie in
aanmerking komt voor subsidie.

VRAAG 5: Wat is eHerkenning?
Met eHerkenning kan uw organisatie zich online
identificeren. U kunt eHerkenning zien als een soort DigiD
voor bedrijven. Ook het aanvragen van subsidie bij de
gemeente Roosendaal doet u online op een vellige manier
met eHerkenning. Aanvragen kan via de website van
eHerkenning. Hierbij is de voorwaarde dat uw onderneming
ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel.

VRAAG 6: Als er meer kandidaten zijn voor één
subsidie, wat gebeurt er dan?
Dat kan inderdaad gebeuren. We beoordelen dan alle
aanvragen los van elkaar. Of: u bundelt uw krachten met
andere partijen en we beoordelen een samengestelde
aanvraag.
We juichen toe dat partijen met
elkaar samenwerken. Dat grote en
kleine partijen of juist professioneleen vrijwilligersorganisaties hun krachten
bundelen en zich samen inschrijven voor een subsidie.
Dat u uw doelgroep(en) betrekt bij uw plannen. Of dat u
andere financieringsbronnen benut. Ook als uw organisatie
al subsidie krijgt, kan er voor meer andere/nieuwe subsidies
worden ingeschreven.

VRAAG 7: Kan ik de aanvraag van andere partijen
inzien?
Nee, dat kan niet. Aanvragers van subsidies worden
gevraagd om hun voorstel te presenteren (pitch). Het is niet
eerlijk als anderen vooraf al weten wat de ander gaat doen.
Hiermee houden we het zuiver. Op 1 oktober weten we
hoeveel organisaties een subsidie hebben aangevraagd.
Per subsidie laten we weten hoeveel dit er zijn. Zo weet u
wel hoeveel andere partijen er meedoen.

VRAAG 10: Wanneer hoor ik iets over mijn aanvraag?
Dit leest u bij de algemene planning en de planning voor
grote subsidies.
Jaarlijkse subsidie: U vraagt subsidie aan tussen 1 juli en
1 oktober. Als uw aanvraag compleet en op tijd ontvangen
is, dan ontvangt u uiterlijk 31 december het collegebesluit.
Eenmalige subsidie: Als uw aanvraag compleet en op tijd
ontvangen is, dan ontvangt u binnen 13 weken na het indien
ervan een besluit.
Uitzondering: voor enkele subsidies geldt een andere
aanvraagtermijn. In de subsidieregels wordt de juiste
aanvraagtermijn vermeld.

VRAAG 11: Zonder subsidie van de gemeente kunnen
wij niet bestaan. Wat nu?
Door de nieuwe aanpak veranderen de spelregels voor
het aanvragen van subsidie. Het kan voorkomen dat uw
organisatie minder of geen subsidie ontvangt in vergelijking
met voorgaande jaren.

U maakt zich zorgen of u nog subsidie gaat krijgen. Dat
kunnen wij ons voorstellen. We kunnen echter geen
garanties geven. Ga er vooral niet meteen vanuit dat u
uw subsidie kwijtraakt. Maar vraag deze dus aan, ga
ervoor. Doet u niets, dan ontvangt u sowieso geen subsidie.
Rond 1 oktober weet u hoeveel aanvragen er zijn voor de
subsidie die u wilt. En in de periode daarna of u de subsidie
krijgt. Lees meer bij ‘wat is de planning?’.

Volgende nieuwsbrief
U ontvangt in juni weer een nieuwsbrief met de laatste
stand van zaken van ons. En als dat nodig is, komt er
eerder een nieuwsbrief.

Eerdere nieuwsbrieven nog eens nalezen?
Dat kan! Kijk op www.roosendaal.nl/subsidies

VRAAG 12: Hoe gaan jullie om met de overgang
van personeel?
Het kan voorkomen dat nieuwe/andere organisaties
vanaf 2020 subsidies gaan ontvangen. Voor grote
organisaties kan dat gevolgen hebben. De ene partij heeft
minder personeel nodig, terwijl de nieuwe partij nieuw of
meer personeel nodig heeft. Of dit voor uw organisatie
geldt, weet u twee maanden voor de start. Dit is kort dag,
dat realiseren we ons. Helaas is eerder niet mogelijk.
Hoewel de gemeente als subsidieverstrekker niet
verantwoordelijk is voor het personeel van de werkgevers,
begrijpen we dat dit een onzeker vooruitzicht kan zijn.
En dat u hierover vragen heeft. We gaan graag met u in
gesprek en denken met u mee.

VRAAG 13: Subsidies verantwoorden:
wat betekent dat?
De gemeente controleert of u zich aan de gemaakte
afspraken heeft gehouden. Daarvoor dient u een
verantwoording in. Als u een subsidie ontvangt,
dan krijgt u informatie over hoe u de subsidie moet
verantwoorden.
De verantwoording bestaat altijd uit een inhoudelijk
en financieel deel. U beschrijft wat u heeft gedaan en
welke kosten u heeft gemaakt. De gemeente controleert
of u zich aan de afspraken heeft gehouden en stelt de
subsidie vast. U ontvangt van de gemeente vervolgens
een vaststellingsbeschikking met de werkelijke subsidie.
Als blijkt dat uw kosten lager waren of afgesproken
prestaties niet gehaald zijn, kan de werkelijke subsidie
lager uitvallen dan het maximum bedrag. In dat geval
betaalt u een deel van het ontvangen subsidiebedrag terug.
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Wie is mijn contactpersoon?
Natuurlijk kan het zijn dan u vragen heeft. Bijvoorbeeld
over het aanvragen van subsidie of over de afhandeling
van uw aanvraag. Neem dan contact op met een van
onze subsidieadviseurs. Dan kan per e-mail aan
subsidies@roosendaal.nl of via ons algemene
telefoonnummer, 14 0165.
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