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De fractie heeft de volgende vragen:

In de vergadering van 6 juni 2019 heeft de gemeenteraad het raadsvoorstel ‘Subsidiebeleid Open en 
Transparant subsidiëren’ aangenomen. Daarbij heeft de gemeenteraad onder meer als kaders 
meegegeven dat bestaande kennis en ervaring met het betreffende beleidsveld bij het toekennen van 
subsidies dient te worden meegewogen.

In de brief aan de gemeenteraad van 1 november 2019 heeft het college meegedeeld dat er besluiten 
zijn genomen op de subsidieaanvragen over de eerste tranche. Al vele jaren is op het beleidsveld 
‘Vrijwillige ondersteuning en dienstverlening 2020-2021’ de vereniging Humanitas de subsidiepartner 
van de gemeente Roosendaal. In al die jaren is door deze subsidiepartner een sterk netwerk van 
vrijwilligers opgebouwd, is veel lokale kennis en ervaring opgedaan door het werk in onze gemeente 
op dit beleidsveld en zijn diverse samenwerkingsverbanden ontstaan en onderhouden. Wij hebben 
begrepen dat het college ervoor heeft gekozen om deze langdurige subsidierelatie grotendeels te 
beëindigen ten gunste van een stichting die nog maar net is opgericht, zo lezen wij in de media, en 
die dus logischerwijs nog in het geheel niet beschikt over een netwerk van vrijwilligers, lokale kennis 
en ervaring, of samenwerkingsverbanden.

Wij hebben ook kennis kunnen nemen van de brief van 6 december 2019 van het bestuur van de 
vereniging Humanitas aan de gemeenteraad en het college. Daaruit blijkt dat ten gevolge van deze 
beslissing personeel zal moeten worden losgelaten en dat een deel van de doelgroep niet langer kan 
worden bereikt. De vrees bestaat dat ook een deel van de vrijwilligers hun inzet zal staken en dat 
opgedane kennis, ervaring en samenwerking zal wegvloeien. Daarnaast valt ons op wat er wordt 
geschreven over het proces: de aanvragen binnen de betreffende regeling die zijn toegekend zouden 
al definitief zijn, terwijl op de aanvragen die geheel of gedeeltelijk zijn afgewezen nog geen 
beschikking is ontvangen zodat vooralsnog geen mogelijkheid zou bestaan om het college om een 
heroverweging te vragen.

Wij vernemen graag de visie van het college aan de hand van de volgende vragen:

1. Is het juist dat de inwilligende beschikkingen in het kader van deze subsidieregeling al wel zijn 
verzonden maar de afwijzende beschikkingen nog niet en zo ja: kan het college toelichten wat 
daar de redenen voor zijn?

2. Welke mogelijkheden zijn er of gaan er komen voor de aanvragers die in het kader van deze 
subsidieregeling een al dan niet gedeeltelijk afwijzende beschikking hebben gekregen of gaan 
krijgen om het college om een heroverweging te vragen?



3. In het kader van deze subsidieregeling is of wordt aan meerdere aanvragers subsidie 
toegekend. Hoe heeft het college meegewogen of de aanvragers activiteiten aanbieden die 
elkaar overlappen?

4. Op welke manier heeft het college ervaringen uit de bestaande subsidierelaties betrokken bij 
het beoordelen van de aanvragen voor deze subsidieregeling, dit in relatie tot de door de 
gemeenteraad gegeven kaders?

5. Kan het college een toelichting geven op de keuze om een deel van deze subsidie niet te 
gunnen aan de partij die op voorhand de meeste lokale kennis en kunde lijkt te hebben, dit 
eveneens in relatie tot de door de gemeenteraad gegeven kaders?

6. In hoeverre deelt het college de vrees van Humanitas dat er door het moeten loslaten van 
personeel en vrijwilligers al op korte termijn veel opgedane kennis, kunde en samenwerking 
verloren zou gaan, of hoe gaat het college borgen dat dit wordt voorkomen?

7. Humanitas uit in de brief van 6 december het gevoel niet te worden erkend. Is het college met 
ons van mening dat de inzet van Humanitas van grote waarde is voor onze gemeente, en zo ja: 
op welke manieren zou het college bereid zijn om samen met Humanitas op zoek te gaan naar 
mogelijkheden om dit in de toekomst vorm te geven?

Namens de fractie van CDA, 

Sebastiaan Hamans



Wij beantwoorden de vraag als volgt:

1. Zowel de toegekende als de afwijzende beschikkingen zijn uiterlijk 1 november verstuurd. 
Humanitas heeft als enige in deze regeling een brief gekregen met vermelding dat het aanvraagde 
subsidiebedrag niet volledig kan worden gehonoreerd. Daardoor kunnen niet alle activiteiten uit de 
aanvraag worden gesubsidieerd. In deze tendersubsidie is de aanvraag van Humanitas als 4de 
geëindigd en daarmee hebben ze het bedrag gekregen tot aan het subsidieplafond. Dat is minder dan 
het gevraagde bedrag. In de brief wordt aan Humanitas gevraagd om een aangepast plan in te dienen 
dat past bij het beschikbare subsidiebedrag.

2. Afgesproken is dat Humanitas zelf aangeeft welke activiteiten ze voor de beschikbare subsidie 
kunnen doen. Hiervoor dienen ze een aangepaste plan in te dienen wat past bij het beschikbare 
subsidiebedrag. Vervolgens kan het college hierop pas beschikken. Hierna staat het besluit open voor 
bezwaar en beroep. Humanitas voert meerdere maatjesprojecten in de gemeente Roosendaal uit. Zij 
kunnen de keuze maken om met het beschikbare subsidiebedrag bijvoorbeeld Taalmaatjes en het 
Taalcafé voort te zetten of eventueel andere activiteiten uit te voeren binnen de subsidieregeling 
'vrijwillige ondersteuning en dienstverlening'.

3.Het is aan de winnende partijen om afspraken te maken over de samenwerking en om te 
voorkomen dat er een dubbel activiteitenaanbod ligt. We zullen als gemeente hier in de gesprekken 
met de winnende partijen ook op sturen.

4. We zijn tevreden over het huidige aanbod, maar het vorige subsidiestelsel was (juridisch) niet 
langer meer houdbaar. Met het nieuwe subsidiebeleid krijgen andere potentiële gegadigden ook de 
gelegenheid om mee te dingen naar subsidie binnen de regeling. De adviescommissie heeft op basis 
van de ingediende subsidieaanvragen scores toegekend. De organisaties die met hun aanvraag het 
hoogst hebben gescoord, ontvangen de subsidie voor de periode 2020/2021. 

5. De subsidieaanvragen zijn door een onafhankelijke adviescommissie beoordeeld. Bij de publicatie 
van de subsidieregelingen zijn ook de beoordelingscriteria bekend gemaakt. Een van de criteria 
waarop is getoetst is de inzet van gekwalificeerd personeel dat bekend is met de situatie van de 
gemeente Roosendaal. Een ander criterium is de wijze waarop wordt samengewerkt en afgestemd 
met andere organisaties binnen de gemeente Roosendaal, zowel binnen als buiten het eventueel 
bestaande samenwerkingsverband. In artikel 9 van de subsidieregeling en het beoordelingsformat 
staat duidelijk beschreven waarop de aanvragen worden beoordeeld. De subsidieaanvragen zijn na 
een onderlinge vergelijking gerangschikt in volgorde, waarna de subsidie is verstrekt tot het bereiken 
van het subsidieplafond.

6. Het college is met Humanitas en andere winnende aanvragers in gesprek en stuurt op meer 
samenwerking tussen de winnende partijen. We juichen samenwerking toe en vragen ook aan de 
winnende aanvragers om flexibel te zijn met het overnemen van bijvoorbeeld vrijwilligers of personeel.

7. Humanitas uit in de brief van 6 december het gevoel niet te worden erkend. Is het college met ons 
van mening dat de inzet van Humanitas van grote waarde is voor onze gemeente, en zo ja: op welke 
manieren zou het college bereid zijn om samen met Humanitas op zoek te gaan naar mogelijkheden 
om dit in de toekomst vorm te geven? Het werk dat Humanitas levert is zeker van waarde en wij 
begrijpen de impact die een dergelijke uitkomst met zich meebrengt. Mede om die reden is wethouder 
Raaijmakers ook direct met deze organisatie in gesprek getreden. De uitkomst is echter een gevolg 
van de nieuwe open en transparante subsidiesystematiek die we sinds dit jaar hebben ingevoerd.     



Met vriendelijke groet,

Namens het college van burgemeester en wethouders,

Wethouder Inge Raaijmakers


