
Geachte leden van de raad,  

 

Tijdens de vergadering van uw commissie op 16 mei 2019 spraken wij over het raadsvoorstel “ Open 

en transparant subsidiëren” . Ik heb toegezegd een aantal vragen schriftelijk te beantwoorden. Met 

deze brief kom ik die toezegging graag na.  

 

1. Nadere toelichting motivering één op één subsidierelaties 

Het uitgangspunt van het nieuwe subsidiebeleid is dat de subsidieregels worden opengesteld voor 

meerdere organisaties. Het college zal hier voor 6 organisaties een hoge uitzondering op maken en 

met hen een een-op-een subsidierelatie handhaven. Hieraan liggen geen algemene criteria ten 

grondslag. Voor deze organisaties gelden specifieke inhoudelijke en/of financiële redenen op basis 

waarvan het college een uitzondering noodzakelijk achten.  De eisen en voorwaarden voor deze 

organisaties worden in subsidieregels uitgewerkt. Enkele argumenten die hieraan ten grondslag 

liggen treft u aan in de bijlage van het raadsvoorstel.  

 

Een van de subsidies die één op één wordt gesubsidieerd is stichting Cultuur Verbindt Roosendaal. 

Deze stichting is een uitvoeringsorganisatie. Zij verstrekken  subsidies namens de gemeente op het 

gebied van culture activiteiten, zoals de activiteitensubsidie.  Zij voeren zelf geen culturele 

activiteiten uit. Een andere belangrijke reden om deze subsidie één op één te verlenen, is omdat de 

stichting Cultuur verbindt Roosendaal, cultuurfonds, is ontstaan op basis van een motie van de raad.  

 

 

2. Indieningstermijnen  

Voor onderwijsinstellingen gelden andere indieningstermijnen vanwege specifieke regelingen die 

gerelateerd zijn aan de lopende schooljaren. 

Voor de dienstverleners die ondersteunend zijn aan het onderwijs zullen wij geen afwijkende 

indieningstermijn hanteren. Dit om afwijkende termijnen te minimaliseren en uniformiteit te borgen. 

Overigens bieden deze organisaties diensten aan in overleg met scholen. Daarmee is de kwaliteit van 

de dienstverlening veiliggesteld. 

 

 

3. Extra verantwoording bij subsidies tussen de €50.000 tot €100.000 euro 

De fractie van de Roosendaalse Lijst heeft mij verzocht om bij subsidiëringen tussen de 50.000 euro 

en 100.000 euro van organisaties een kascontrole te vragen. Ik kom aan dit verzoek  tegemoet. We  

vragen organisaties een kascommissie in te stellen. Mochten ze daarbij ambtelijke advisering nodig 

hebben, dan kunnen wij daarin voorzien.   

 

Bij de meeste subsidies in categorie €50.000 tot €100.000,- is er al intensief contact op financieel 

gebied. Bij de jaarrapportages en de verantwoording van het jaarverslag vindt nu ook bij een aantal 

subsidies een gesprek over de inhoud plaats, een voorbeeld hiervan zijn de buurt-/dorpshuizen. 

Vanuit de gemeenten schuiven de beleidsadviseur en financieel adviseur aan bij het gesprek.   

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

Inge Raaijmakers 

 

 

  

 


