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Raadsmededeling

Zaaknummer:225020

het college van burgemeester en wethouders, portefeuillehouder Wethouder Raaijmakers

de raad van de gemeente Roosendaal
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Bijlage:

Fatiha el Marajie

afdoen motie "behoud lokale netwerken' (2019-M10)

lnleiding
ln de raadsvergadering van 6 juni 2019 heeft de gemeenteraad de motie 'behoud van lokale netwerken'
aangenomen. Het college is verzocht om in de subsidieregels het behoud van de lokale samenwerkingen als
wegingsfactor op te nemen in de uitwerking van de kwalitatieve beoordelingscriteria, door in de criteria - waar
toepasbaar - op te nemen dat organisaties een substantiële bijdrage moeten leveren aan het in stand houden
of liever nog versterken van bestaande samenwerkingen.

Doel
Met deze raadsmededeling willen wij u informeren over de uitvoering van deze motie binnen het nieuwe
subsidiebeleid'Open en Transparant subsidiëren'.

lnformatie
Op dinsdag 25 juni 2019 heeft het college de nieuwe subsidieregelingen vastgesteld. Het college juicht
initiatieven in de richting van meer samenwerking toe. Dit is uitgewerkt in de subsidieregelingen.

Bij dertien subsidieregelingen worden aanvragen beoordeeld via een tenderprocedure. ln deze procedure
worden aanvragen gerangschikt en getoetst conform een beoordelingskader op basis van kwalitatieve criteria
De subsidieregeling en het beoordelingskader zijn voorafgaand aan de aanvraagperiode gepubliceerd op de
website van de gemeente.

De aanvrager beschrijft in zijn subsidieaanvraag hoe aan de kwalitatieve criteria wordt voldaan. ln alle
regelingen met een tenderprocedure zijn aanvragers verzocht om in hun subsidieaanvraag de mate en
variëteit van samenwerking met andere organisaties binnen de gemeente Roosendaal te beschrijven. Ook was
het voor organisaties mogelijk om een samenwerkingsverband te vormen en gezamenlijk een
subsidieaanvraag in te dienen. ln alle dertien subsidieregelingen met een tenderprocedure worden scores
toegekend voor samenwerkíng met andere organisaties op lokaal niveau met toepassing van een
wegingsfactor.

Daarnaast wordt bij van negen van de dertien subsidieregelingen extra aandacht gevraagd voor de lokale
situatie. ln deze regelingen worden subsidieaanvragen beoordeeld en vergeleken op de mate waarin de
organisatie bekend is met de situatie van de gemeente Roosendaal. Organisaties zijn gevraagd om voor deze
regelingen de deskundigheid van de medewerkers te beschrijven, waarbij ze de beschikbare kennis van de
situatie in de gemeente Roosendaal vermelden.

Vervolg (procedure)
Tot 1- oktober 2019 was het voor organisaties mogelijk om subsidie aan te vragen voor het jaar 2O2O en verder.
Op dit moment worden de subsidieaanvragen beoordeeld aan de hand van de beoordelingscriteria die zijn
opgenomen in de subsidieregelingen. Alle aanvragers ontvangen uiterlijk voor het einde van het jaar een
besluit op hun subsidieaanvraag. We streven er hierbij naar om de organisaties zo snel mogelíjk duidelijkheid
te verschaffen.

Wij vertrouwen erop dat u hiermee voldoende bent geïnformeerd. Wij beschouwen motie 201-9-M10 hiermee
als afgedaan.
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