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Raadsinformatiebrief meerjarige subsidieverstrekkingen

Voorstel

1. De raad (voorlopig) geen voorstel aan te bieden over de implementatie van
meerjarige subsidieverstrekkingen.

2. In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief.

Inleiding

In de nota Herziening subsidiestelsel vrijwilligersorganisaties 2017 die op 23 november
2016 door de raad is vastgesteld, is de mogelijkheid opgenomen om gefaseerd te
starten met het meerjarig verstrekken van subsidie. Een voorstel over de implementatie
hiervan is behandeld in de commissievergadering Samenleving en Inwoners van 11
september 2018. De commissie heeft toen geoordeeld dat het voorstel niet rijp was voor
behandeling door de raad. Een nieuw voorstel zou aan de raad worden aangeboden.

Beoogd effect/doel

Informeren van de gemeenteraad over de stand van zaken met betrekking tot meerjarige
su bsid ieverstrekki ngen.

Argumenten

1.1 De meerwaarde van het meerjarig verstrekken van subsidies is mogelijk niet
aanwezig.

Eind vorig jaar is een enquête over het subsidieproces afgenomen bij
vrijwilligersorganisaties die jaarlijks subsidie ontvangen van de gemeente Weert. In deze
enquête is onder andere gepeild of er een behoefte is om meerjarig subsidie te kunnen
aanvragen bij de gemeente. Slechts 27 procent van de respondenten heeft aangegeven
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hieraan behoefte te hebben. Ruim 38 procent vraagt liever jaarlijks subsidie aan, 34
procent heeft geen voorkeur.

1.2 Een geclegen advies over het'at dan niet implementeren van meeriarige
subsidieverstrekking kan pas gegeven worden na de evaluatie en herziening van het totale
subsidieproces.

Enkele maanden geleden is gestart met het evalueren en verbeteren van het totale
subsidieproces. Hiertoe wordt, in navolging op de enquête, op 14 april 2020 gestart met
een 'klantreis subsidies'. Een aantal subsidieontvangers die de enquête hebben ingevuld,
nemen hieraan deel. Tijdens de klantreis wordt dieper met hen in gesprek gegaan over het
optimaliseren van het subsidieproces. In kaart wordt gebracht hoe het huidige
subsidieproces er uit ziet en ervaren wordt. Daarnaast wordt bekeken hoe dit proces (nog)
beter afgestemd kan worden op de behoeften van subsidieontvangers. Op basis daarvan
wordt een definitief beeld gevormd van de meerwaarde voor implementatie van
meerjarige subsidieverstrekkingen. Indien deze meerwaarde aantoonbaar aanwezig is, kan
hierover alsnog een voorstel aan de raad worden aangeboden. Dit wordt in dat geval na

het zomerreces.

Kanttckeningen en risico's

Afhankelijk van de eventuele nieuwe maatregelen die na 6 april 2020 gaan gelden met
betrekking tot het Coronavirus, moet de klantreis mogelijk worden uitgesteld.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Niet van toepassing.

Duurzaamheid
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Uitvoering/evaluatie

Op 14 april 2020 wordt gestart met de klantreis subsidies. De klantreis wordt afgerond op

14 mei 2020. Na afronding van de klantreis kan worden geadviseerd over de meerwaarde
van de implementatie van meerjarige subsidieverstrekkingen'

Gommunicatie/ partici patie

De gemeenteraad wordt geïnformeerd door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief.
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