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Geachte leden van de raad,

Naar aanleiding van mijn brief van 29 mei jl. is er toch nog onduidelijkheid over de motivering van de
L-op-L subsidies. ln deze brief toch nog een korte aanvullende toelichting.

Het uitgangspunt van het subsidiebeleid is om ALLE subsidies open te zetten. En alleen uitzonderliike
subsídies op de 1-op-1 lijst te zetten. Zoals ik reeds in commissie heb aangegeven is dit maatwerk en
is er geen lijstje met vaste criteria op basis waarvan de 1-op-L subsidies zijn bepaald. De inhoudelijke
portefeuillehouders hebben voor hun subsidies beoordeeld of er subsidies op 1-op-1 lijst moeten en
met welke argumenten.

Naar aanleiding van de commissie heb ik nog met de collega's gekeken of de argumenten zoals deze
zíjn verwoord in de bijlage 1-op-L subsidies (bij het subsidiebeleid) volledig zijn of dat daar nog
nadere duiding aan te geven is. Op basis hiervan is geconcludeerd dat de onderbouwing zoals
gepresenteerd in de bijlage volledig is en dat daar niet meer duiding aan te geven is dan reeds
verwoord in de bijlage. Alleen ten aanzien van Cultuurcompaan versus stichting Cultuur Verbindt
Roosendaal heb ik in de brief van 29 mei jl. nog wat aanvullende duiding gegeven.

Alle andere subsidies, die dus niet op de 1-op-L lijst staan, staan dus open vanaf L juli. Voor deze
subsidies/organisaties zijn geen bijzondere redenen, als bijvoorbeeld vastgoed of samenwerking met
andere gemeenten, aan te merken om deze op de L-op-1- lijst te zetten. En als er geen bijzondere
argumenten of factoren zijn , wordt de subsidie open gezet voor alle geïnteresseerde partijen. Het
college zal per subsidieregel toetsingscriteria bepalen waarin aspecten als bijvoorbeeld lokale
affiniteit of samenwerking kunnen worden opgenomen. Dit kan echter per subsidieregel anders zijn
en is ook aan de individuele portefeuillehouder.

Wellicht had u als raad meer toelichting verwacht op de l-op-L subsídies maar de gegeven
toelichting in de bijlage en commissie is volledig.

Met vriendelijke groeten,
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Raaijmakers

Wethouder vitale wijken en dorpen, openbare ruimte, welzijn en HBHplus


