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Besluit subsidieaanvragen 1"t" tranche

Geachte leden van de raad,

Het college van burgemeester en wethouder (B&W) heeft een besluit genomen op de
subsidieaanvragen over de 1't" Tranche. Deze subsidieaanvragen zijn ingediend op
subsidieregelingen voor de meerjarige grote subsidies. Van deze subsidieregelingen is de
toezegging gedaan dat uiterlíjk 1 november de besluiten bekend worden gemaakt.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de adviezen van de onafhankelijke
adviescommissie subsidies unaniem overgenomen. Voor negen subsidieregelingen is nu bekend
welke organisaties subsidie, of een gedeelte hiervan, gaan krijgen.

Wethouder lnge Roaijmokers: "lk ben blij dat we nu duidelijkheid kunnen geven oan alle
oonvrqgers. Voor hen is er na een paor spannende moenden, nu helderheid. Met de 'winnende'
pørtijen gaqn we in gesprek om nodere afspraken te maken. lk kijk er naar uit om somen mooie

Reqelinq (zie ook www.roosendaal.nl/subsidies) Subsidie qaat vollediq of deels naar:
Opbouwwerk Stichtinq Traverse Groep
Vrijwillige ondersteuning en dienstverlening
(diverse activiteiten binnen deze regeling)

Humanitas
Stichting Dorpshuis Heerle
Stichting Traverse Groep
Stichtinq Social Klus

Vrijwi lligersondersteun ing Stichting Social Klus
lnloopvoorzieningen, ontmoeting en lotgenotencontact
(diverse activiteiten binnen deze regeling)

Stichting Groenhuysen
Stichting Traverse Groep
Stichting lnloophuis Roosendaal e.o
Stichtinq Traverse Groep

I nwonersondersteuning 1 8+
(diverse activiteiten binnen deze regelinq)

MEE
Stichting Traverse Groep

Ambulant ionqerenwerk Stichting Traverse Groep
Gezonde leefstiil Sportservice Noord-Brabant
Cultuureducatie CultuurCompaan
Praktiikbeqeleidinq ondersteuninq en dienstverleninq Kellebeek College
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resultqten voor onze inwoners te behalen. Wont dot is notuurlijk woor we het ollemaal voor
doen!"

2" tranche: uiterlijk 15 december duidelijkheid
Nu de grote subsidies bekend zijn, is het de beurt aan de kleinere subsidies. Die zijn minstens
net zo belangrijk. Deze tweede tranche aanvragen wordt nu door de adviescommissie
beoordeeld. Het is de verwachting dat aanvragers uiterlijk half december de brief met besluit
(beschikking) ontvangen. Dat gebeurt op dezelfde manier als in de L" tranche: per post én
digitaal, via de persoonlijke internet pagina (PiP) van de aanvrager.

Met vriendelijke groet,

lnge Raaijmakers


