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Onderwerp: lnformatiebrief bij subsidiebeleid

Beste raadsleden,

Met deze brief wil ik u nader informeren over bijlage 2 van het voorgestelde subsidiebeleid. ln deze

bijlage bij het subsidiebeleid is een overzicht gegeven van de een-op-een subsidies. De raad wordt
voorgesteld om voor deze organisaties subsidie beschikbaar te stellen vanaf 2020. Dit besluit maakt
het mogelijk om subsidie te verstrekken aan gewenste aanbieders, zonder dat andere gegadigden

mee kunnen dingen. Dit is afwijking van het subsídiebeleid, maar wordt voor deze organisaties
wenselijk geacht. Dit is onderwerp van de beraadslaging op 6 juni 2019.

Weergegeven bedragen zijn niet de subsidieplafonds voor de een-op-een subsidies
ln de bijlage staat per organisatie ook een bedrag weergegeven. Het is niet handig geweest om deze

bedragen hier te vermelden en zorgen mogelijk voor verwarring. De vermelde bedragen geven een
indicatie van de orde van grootte. Ze zijn grotendeels gebaseerd op de eerdere subsidieverlening in
2019. Als de raad instemt om de subsidies volgens dit overzícht beschikbaar te stellen, betekent dit
niet dat deze bedragen de subsidíebudgetten voor het jaa r 2020 vormen.

Alle subsidiebudgetten worden door de gemeenteraad vastgeste¡d b¡¡ de begroting2O2O
ln het raadsvoorstel is aangegeven dat de eisen en voorwaarden voor de subsidies worden
uitgewerkt in aparte subsidieregels. Het college stelt deze subsidieregels vast. Hierin is uitgewerkt
waarvoor de gemeente subsidie beschikbaar stelt en wordt onder voorbehoud het subsidieplafond
kenbaar gemaakt. De raad stelt vervolgens de financíële middelen voor alle subsidies beschikbaar
door de begroting voor het jaar 2O2O vast te stellen.

lk hoop u hiermee voldoende geinformeerd te hebben.

W lnge Raaijmakers
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Motivering een-op-een subsidies

Uitgangspunt van het subsidiebeleid is dat potentiële gegadigden kans maken
op subsidie, Daarom gaan we de meeste subsidieregels openstellen voor
meerdere aanbieders. Echter, in bepaalde gevallen wordt hiervan afgeweken
als dit wenselijk wordt geacht. Er wordt dan gekozen om de subsidie aan een
gewenste aanbieder toe te kennen, zonder dat andere gegadigden kunnen
meedingen (een-op-een subsidiering).

Per subsidie is bekeken of deze opengesteld kan worden of dat een-op-een
subsidiëring wenselijk is. ln sommige gevallen is gekozen voor een-op-een
subsidiëring vanwege politieke, inhoudelijke of financiële redenen. Bijvoorbeeld
wanneer er sprake is van regionale samenwerking of wanneer dit wenselijk is voor het
voorzieningenaanbod in Roosendaal.

Wanneer gekozen is voor een-op-een subsidiering, is de keuze hiervoor onderbouwd
en maakt onderdeel uit van de besluitvorming over het subsidiebeleid. Hierbij is altijd
sprake van een uitzondering. Per organisatie is een onderbouwing toegevoegd,
waarbij de argumenten uiteen zijn gezet. Deze subsidies worden tot maximaal2024
beschikbaar gesteld. Na afronding worden de gesubsidieerde act¡vite¡ten geëvalueerd
en zal opnieuw een afweging plaatsvinden.

Organisaties waarvan de subsidie doorloopt tot na 2020 zijn niet meegenomen in
deze afweging. Deze subsidies hebben een langere doorlooptijd en evaluaties moeten
nog plaatsvinden.

Cultuur € 1.401.611
Wethouders uit de regio hebben toegezegd samen een convenant af te

sluiten. Nu zijn I gemeentes uit de regio betrokken. Roosendaal is hoofdvestiging
van deze samenwerking. De bibliotheek draagt in belangrijke mate bij aan
doelstellingen van onze gemeente.

Cultuur €,282.703

Motivatie: Museum ontsluit het archief samen met het Historisch lnformatie Punt en
beheert een deelvan de gemeentelijke collectie. Geeft inhoud aan het
erfgoedbeheer van de gemeente door het verhaal van Roosendaal te vertellen. Dit is
voor Roosendaaleen belangrijk historisch en maatschappelijk belang. Het is de
enige aanbieder die voldoet aan de kwaliteitseisen voor musea om dit uit te voeren.

Cultuur € 1.552.043
Motivatie: De organisatie die de podiumkunsten binnen onze gemeente organiseert
en faciliteert. Z¡ zijn in het bezit van een passende accommodatie, de kennis en de
faciliteiten daarvoor. Van groot maatschappelijk belang voor de stad. En de enige
aanbieder die over deze faciliteiten en kwaliteiten beschikt.

St. Bibliotheek VANnU Bibliotheekwerk
Beleidsveld

St. Erfgoedcentrum
Tonqerlohuvs

Erfgoed
BedBeleidsveld Activiteito satie

De Krist. Pod¡umkunsten
ActiviteitnisatieBeleidsveld
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rD Cultuur € 60.000
€ 230.000

Motivatie: De organisatie faciliteert op verzoek van onze gemeente sinds 2018 het
Cultuurnetwerk en beheert het cultuurfonds. Het cultuurfonds is ingesteld op verzoek
van de gemeenteraad (motie in 2015). De stichting is voor het culturele veld en het
te stimuleren cultuurbeleid van groot maatschappelijk belang.

Welzijn € 300.000

Motivatie: Don Bosco biedt ondersteuning aan peuters (2fol  jaar) en kinderen (4
tot 14 jaar) die eldra aandacht en begeleiding nodig hebben. De gemeente vindt dat
alle gezinnen die graag speciale begeleiding willen krijgen gebruik moeten kunnen
maken van Don Bosco. Deze subsidie is in 2019 vooruitlopend op het nieuwe
subsidiebeleid via een tenderprocedure uitgegeven. De inhoud van het nieuwe
subsidiebeleid was nog in ontwikkeling. Om deze reden is de keuze gemaakt om de
subsidie Don Bosco voor een jaar te verlenen aan St. Conaction. Uitgangspunt van
het nieuwe subsidiebeleid is dat subsidies voor meerdere jaren verstrekt worden. De
organisatie krijgt dan de mogelijkheid een goede bedrijfsvoering op te zetten.
Bij een positieve evaluatie zal deze subsidie, bij uitzondering, nogmaals verleend
worden aan St Conaction.

Economie € 81.935
Motivatie: De WV is een belangrijke partner in het veld van recreatie en toerisme.
De VW is een jarenlange samenwerkingspartner van de gemeente en heeft veel
geÏnvesteerd in een netwerk en naamsbekendheid. Een belangrijke vereiste is dat
de organisatie aangesloten moet zijn bij de landelijke WV. Dit heeft te maken met
de kuraliteitseisen die we als gemeente stellen en de naamsbekendheid. WV staat
landelijk op één als merknaam.

CultuurorqanisatieSt. Cultuur verbindt
Roosendaal Cultuurfonds

Activiteit BedBeleidsveld isatie

St. Conaction Methodische groepswerk
Jonqeren (Don Bosco)

BedrActiviteitisatieBeleidsveld

St. VW Roosendaal WV
BedBeleidsveld isatie Activiteit


