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het college, directieteam, K. Duys, beleidsimplementatie ma, beleidsontwikkeling ma, N. Van Urk. P

Hereijgers, W. Marijnissen, H. Astitou, A. del Rio

start ontwikkeling nieuw subsidiebeleid

Kennisnemen van
De processtappen om te komen tot een nieuw subsidiebeleid l januari 2020

lnleiding
Het college heeft op 19 juni 2018 besloten om met ingang van 2020 volgens een nieuw te ontwikkelen

subsidiesystematiek te gaan werken. Aanleiding hiervoor zijn juridische ontwikkelingen en signalen vanuit de

samenleving, die vragen om te komen tot vereenvoudiging van de systematiek.

I nformatie/kernboodschap
Vorig jaar is een belangrijke uitspraak gedaan over het thema schaarse vergunning. Deze uitspraak is ook

belangrijk voor het verstrekken van schaarse subsidies. Dat houdt in dat een gemeente niet één subsidie voor

een bepaalde activiteit zomaar mag toekennen aan een gewenste aanbieder. Andere potentiele gegadigden

willen wij ook de kans geven om mee te dingen naar de subsidie. Dit dient te gebeuren door een open en

transparante subsidieprocedure te voeren. De huidige subsidiesystematiek sluit hier onvoldoende op aan. De

kaders voor de subsidieverstrekking ontbreken.

Op dit moment verstrekken wij ongeveer €13 miljoen subsidies aan diverse maatschappelijke activiteiten en

organisaties. Het doel van het nieuwe subsidiebeleid is het geven van de kaders waarbinnen en de heldere

uitgangspunten waarmee de gemeente op open en transparante wijze subsidies verstrekt. ln het beleid gaan

we beschrijven:
o Subsidievormen

¡ Systematiek
r Afweginginkoop-subsidie
o Algemene voorwaarden

lnhoudelijke beleidsdoelen staan hier niet ín. Die staan in afzonderlijke beleidsnota's.

Het nieuwe subsidiebeleid biedt ons meteen de kans om een kwaliteitsslag te maken op het gebied van

- werken vanuit integrale thema's
- stimuleren van samenwerking
- sturen op inhoudelijke resultaten

- strategisch partnerschap met maatschappelijke organisaties en verenigingen en

- meer en betere informatie t.b.v. evalueren van beleid



Consequenties
Het nieuwe subsidiebeleid zal voor de subsidierelaties in werking treden op het moment dat hun
contractperiode afloopt. Omdat het gaat om een verandering in de subsidiesystematiek is de gemeente
verplicht om de subsidierelaties formeel te beëindigen. Dit biedt ruimte om een nieuwe aanpak door te
voeren.

Om onzekerheid te verminderen en zoveel mogelijk vragen van onze subsidierelaties persoonlijk te
beantwoorden, organiseren wij een informatiebijeenkomst voor alle gesubsidieerde organisaties in oktober.
U bent daarbij van harte welkom. De uitnodiging vindt u in de bijlage.

Om in 2019 een zorgvuldige aanvraagprocedure te doorlopen is het nodig dat het nieuwe subsidiebeleid op
korte termijn wordt ontwikkeld en vastgesteld. We streven ernaar om dit nieuwe beleid op uiterlijk L januari

201-9 vastgesteld te hebben.

Communicatie
Tijdens de bijeenkomst van oktober informeren wij de subsidierelaties over de veranderingen aangaande het
subsidiebeleid. We vragen hen tijdens de bijeenkomst ook om met ons mee te denken en verbetersuggesties
te doen voor het nieuwe subsidiebeleid.

Om de bevindingen n.a.v. de bijeenkomst te delen en iedereen op hetzelfde informatieniveau te houden,
ontvangen alle relaties eind oktober een nieuwsbrief. Daar waar nodig vindt nog persoonlijk contact plaats
met de organisaties. Eind december wordt het nieuwe subsidiebeleid vastgesteld en gedeeld via de
verschillende relevante kanalen. Dan verschijnt ook weer een nieuwsbrief.

Vervolg(procedure)
Om tot een breed gedragen subsidíebeleid te komen vinden wij het belangrijk dat de raad aan de voorkant
goed geïnformeerd en betrokken is. We maken daarom graag gebruik van de ervaringen en aanbevelingen van
de raadswerkgroep Subsidies op 7 november.

Planning
27 september
10 oktober
Oktober/november
eind oktober
7 november
December
December

: Uitnodiging bijeenkomst partners 10 oktober
: lnformatiebijeenkomst partners en raadsleden
: Met input partners opstellen nieuw subsidiebeleid
: Nieuwsbrief over stand van zaken

: afstemmen concept subsidiebeleid met Raadswerkgroep subsidie'
: vaststellen subsidiebeleid door college
: Raadsvoorstel nieuw subsidiebeleid naar raad

Bijlage
1. Uitnodiging informatiebijeenkomst subsidiepartners

Afsluiting en ondertekening

Wijvertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd
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