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Onderwerp Vaststellen nadere regels voor subsidieverstrekking 2015 
Bijlage: 

Inleiding 

Het college heeft besloten een aantal nadere regels voor subsidieverstrekking 2015 vast te stellen. 

Doel 
Het college wil de raad informeren over de vaststelling van een aantal nadere regels voor 
subsidieverstrekking 2015. 
Informatie 
Het college heeft besloten de volgende nadere regels voor subsidieverstrekking 2015 vast te stellen: 
Bureau Halt, Onderwijsachterstandenbeleid, Jeugdledensubsidie sport, cultuur & scouting. 
Activiteitensubsidie sport, recreatie & cultuur. Gezonde Leefstijl, Sportaccommodatie 'In de Roos', 
Speeltuinen, Bibliotheekwerk, Media, Wijk- dorpsaccommodatie. Volksfeesten, VVV, 
Milieuverenigingen, Anti-discriminatie en Buurtbus. Genoemde regels zijn qua inhoud en budget 
gebouwd op de fundamenten van de Agenda van Roosendaal (en in het bijzonder de transitie Anders 
Subsidiëren), de Kadernota 2014 en de Bestuursovereenkomst 2014-2018. Daarbij wordt ingezet op 
het nadrukkelijker sturen op maatschappelijke effecten, het stellen van een helder inhoudelijk kader en 
het vereenvoudigen van het subsidieproces. 

Alle nadere regels volgen qua budget het niveau van subsidiejaar 2014. Uitzondering daarop vormt het 
budget voor bibliotheekwerk waarbij besloten is ten opzichte van 2014 een structurele korting toe te 
passen van 250.000,- zijnde een invulling van de taakstelling op Museum / archief / bibliotheek 
(Kadernota 2014). 

De nadere regels zijn voor één jaar vastgesteld. Dit geeft de coördinerend wethouder subsidies de 
gelegenheid na de zomer het gesprek aan te gaan met de raad over subsidie als instrument om een 
bijdrage te leveren aan allerhande maatschappelijke doelen. De inzet daarbij zou kunnen zijn om per 
2016 nadere subsidieregels voor meerdere jaren vast te stellen. 

Vervolg (procedure) 
Op 1 juli zullen genoemde subsidieregels gepubliceerd worden via de gemeentelijke website. De verdere 
planning is dan als volgt: 

• 1 juli tot 1 oktober: periode indiening subsidieaanvragen; 
• 1 oktober: sluiting indieningstermijn subsidieaanvragen; 
• 1 oktober tot 31 december: periode beoordeling + besluit over subsidieaanvragen; 

Het streven is om begin december alle organisaties op de hoogte te hebben gesteld over het besluit. 

Afsluiting en ondertekening 

Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Roosendaal, 
Namens dezen, 
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A.A.B. Theunis 


