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Nieuw	  subsidiebeleid	  	  	  
Onze	  wethouder	  heeft	  jouw	  hulp	  nodig!	  
	  
Ariane	  Zwarts:	  "Op	  dit	  moment	  zijn	  wij	  druk	  bezig	  om	  een	  nieuwe	  sub-‐
sidieregeling	  voor	  te	  bereiden.	  En	  daarbij	  kan	  ik	  wel	  wat	  hulp	  gebruiken!"	  

Daarom	  heb	  ik	  drie	  avonden	  belegd	  met	  
allerlei	  verenigingen,	  stichtingen	  en	  
andere	  instanties	  om	  hun	  meningen	  te	  
vragen.	  En	  ook	  is	  er	  een	  enquête	  voor	  
onze	  inwoners	  gemaakt.	  Graag	  wil	  ik	  ook	  
jouw	  mening	  horen	  en	  alle	  ideeën	  mee-‐
nemen	  in	  dit	  proces."	  
	  	  
In	  de	  enquête	  kun	  je	  aangeven	  hoe	  de	  
gemeente	  met	  subsidie	  zou	  kunnen	  
bijdragen	  aan	  activiteiten	  van	  organi-‐
saties	  en	  verenigingen.	  	  
	  
Je	  kunt	  meedoen	  aan	  het	  onderzoek	  door	  
te	  gaan	  naar	  internetadres:	  
http://www.gfk.nl/onderzoeksubsidiebeleid .	  	  
Deelname	  is	  uiteraard	  anoniem	  en	  het	  
invullen	  kost	  je	  maar	  vijf	  minuten.	  Doe	  
mee!	  	  En	  maak	  de	  enquête	  extra	  
succesvol	  door	  ook	  je	  eigen	  plannen	  voor	  
nieuwe	  subsidieregels	  	  bekend	  te	  maken!	  
	  
Natuurlijk	  wil	  Gemeentebelang	  ook	  
kennis	  nemen	  van	  jouw	  ideeën.	  Geef	  die	  
dus	  even	  aan	  ons	  door	  per	  brief,	  via	  de	  
website	  of	  per	  e-‐mail	  aan	  de	  secretaris:	  
info@gemeentebelang.org	  .	  	  
	  

"In	  de	  vorige	  Nieuwsbrief	  vertelde	  ik	  al	  
dat	  de	  vernieuwing	  van	  het	  subsidie-‐
beleid	  ook	  heeft	  te	  maken	  met	  een	  
bezuinigingsopdracht	  uit	  de	  vorige	  
collegeperiode.	  Toch	  is	  dit	  niet	  alleen	  
maar	  een	  bezuiniging.	  Uiteraard	  
moeten	  we	  gaan	  kijken	  hoe	  we	  slimmer	  
en	  efficiënter	  het	  beschikbare	  geld	  
kunnen	  besteden.	  Ik	  vind	  daarbij	  de	  
mening	  belangrijk	  van	  zowel	  de	  
ontvangers	  van	  subsidie	  als	  die	  alle	  
andere	  inwoners.	  
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Waarom	  vernieuwing?	  
	  
• Er	  zijn	  allerlei	  ontwikkelingen	  in	  het	  

sociale	  domein.	  	  
• Dus	  zijn	  er	  nieuwe	  taken	  voor	  de	  

gemeente.	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
Ook	  recente	  besluiten	  maken	  de	  
vernieuwing	  noodzakelijk:	  	  
	  
•	  Notitie	  ‘Financiële	  doorkijk	  na	  2014’	  	  
•	  Programmabegroting	  2015	  
-‐	  structurele	  besparing	  €	  288.000,-‐	  
-‐	  geen	  kaasschaafmethode	  
-‐	  subsidiebeleid	  aanpassen	  aan	  kanteling	  	  
-‐	  formuleren	  beleid	  voor	  startsubsidie	  	  
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Het huidige subsidiebeleid	  
 
Geldende beleidsstukken:  
• Algemene Subsidieverordening ��� 
• Regeling subsidies Gilze en Rijen  
• Subsidieprogramma Zorg, Jeugd en Vrije 

Tijd  
  
Soorten subsidies: 
De gemeente kent vier soorten subsidies:  
• Budgetsubsidies: een subsidie voor een 

bepaald aantal, vooraf tussen instelling en 
gemeente overeengekomen, activiteiten of 
diensten tegen een vooraf vastgestelde 
prijs. 

• ���Genormeerde subsidies: subsidie waarbij 
de normen om tot vaststelling te komen, in 
een regeling vastliggen.  

• Projectsubsidies ���: subsidie voor een 
bepaalde activiteit, eenmalig dus. 

• Waarderingssubsidies: ongevraagde 
subsidie om waardering van gemeente te 
uiten. 

 

  
 
 

Het nieuwe subsidiebeleid  
 
Visie-elementen:  
• Eigen én lokale kracht ��� 
• Maatschappelijke samenwerking ��� 
• Bijdrage aan onze samenleving ��� 
• Betekenisvol voor inwoners ��� 
   
Uitgangspunten:  
• Subsidie is een middel voor het realiseren 

van beleid. Gekeken wordt daarbij naar 
het belang van de activiteiten van een 
organisatie voor de samenleving.  

• We gaan het kantelingsprincipe toepassen: 
eerst kijken we wat organisaties zelf 
kunnen, vervolgens wat er samen met 
anderen gerealiseerd kan worden. Pas 
daarna kan een beroep op de gemeente 
gedaan worden. ��� 

• We subsidiëren activiteiten en geen 
organisaties  

• We beperken het aantal regels en daarmee 
de administratieve belasting voor de 
gemeente en voor de subsidievragers 
(deregulering)  

 
Hoe gaan we verder? 
• We hebben bijeenkomsten gehad met 

organisaties die subsidie krijgen. 
• We hebben een enquête uitgezet bij de 

bevolking. 
• Iedereen mag ideeën over subsidiebeleid 

aan ons doorgeven. 
• Met al deze input gaan we het nieuwe 

subsidiebeleid vorm geven.  
 

EEEnnn   wwwaaattt   vvviiinnnddd   jjjiiijjj???   
	  
Ga	  naar	  http://www.gfk.nl/onderzoeksubsidiebeleid	  en	  vul	  de	  enquête	  van	  de	  gemeente	  in.	  	  

	  
Vertel	  daarbij	  wat	  jouw	  ideeën	  voor	  het	  subsidiebeleid	  zijn!	  

	  
Ga	  daarna	  naar	  http://www.gemeentebelang.org/contact/iets-‐melden/	  
om	  ook	  Gemeentebelang	  via	  de	  website	  over	  je	  ideeën	  te	  informeren,	  

 


