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ONDERWERP 

 
Uitgangspuntennotitie herijking subsidiestelsel voor vrijwilligersorganisaties en tarieven sport. 
 

VOORSTEL COLLEGE 
 
Besluiten om de uitgangspuntennotitie 'Verbinding en Vernieuwing' vast te stellen en deze 
richtinggevend te laten zijn voor het op te stellen nieuwe beleid. 
 

AANLEIDING EN DOELSTELLING 
 

Aanleiding 
Uw raad heeft in de vergadering van 1 juli 2015 bij de behandeling van de voorjaarsnota besloten 
om in principe in te stemmen met een bezuiniging van € 519.000,-- op subsidies aan 
vrijwilligersorganisaties en tarieven sport.  
 
Tijdens de raadsvergadering van 12 november 2015 is bij de behandeling van de begroting 2016 
amendement IV.A.3 ‘Subsidie vrijwilligersorganisaties’ aanvaard. Dit amendement is ingediend 
door CDA, PvdA en DUS en draagt het college op om voor de begroting 2017 het 
bezuinigingsbedrag te verlagen tot een richtbedrag van € 200.000,-- 
 
Doelstelling 
Hoofddoelstelling van dit traject is vernieuwing van het subsidiestelsel. Een stelsel dat voldoende 
toekomstgericht is en inspeelt op de veranderende opvattingen met betrekking tot de rolverdeling 
tussen overheid en burger. Tegelijkertijd moet het stelsel creativiteit en innovatie faciliteren. 
 
Op 14 juli 2015 is de projectopdracht ‘Herziening subsidiestelsel voor vrijwilligersorganisaties + 
tarieven sportaccommodaties’ vastgesteld met als beoogd resultaat dit nieuwe subsidiestelsel. 
Nieuw wat betreft de uitgangspunten, zoals verwoord in bijgevoegde uitgangspuntennotitie, 
waarbij alle subsidies ter discussie staan. 
  

PROBLEEMSTELLING 
 
Uitgangspuntennotitie ‘Verbinding en Vernieuwing’ 
De uitgangspunten in deze notitie, zijn gebaseerd op o.a. brainstormsessies met de 
portefeuillehouder, bijeenkomsten met medewerkers van de afdeling OCSW en een tweetal 
informatiebijeenkomsten. Voor deze informatiebijeenkomsten waren alle partijen die subsidie 
krijgen op basis van de Algemene Subsidieverordening 2013 en die genoemd zijn in de nota 
Subsidiebeleid Welzijn en evenementen uitgenodigd. 
 
Eind 2012 heeft de raad het ‘Subsidiebeleid Welzijn en Evenementen’ vastgesteld. In dit beleid 
staat beschreven wat gesubsidieerd wordt, hoe dat gebeurt en globaal aan welke doelstellingen de 
activiteiten een bijdrage dienen te leveren. De vraag ‘Waarom subsidieert de gemeente deze 
activiteit(en)?’ zal met deze bezuinigingsopdracht opnieuw beantwoord moeten worden.  
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OPLOSSINGSRICHTINGEN 
 
Uitgangspuntennotitie ‘Verbinding en Vernieuwing’ 
Als kader worden twee kerndoelen benoemd: 

- Versterking van de basisstructuur 
- Bevorderen van een goed leef- en woonklimaat. 

Beide kerndoelen komen uit de nota ‘Kiezen met Visie’, de versterking van de basisstructuur sluit 
aan bij de nieuwe taken in het Sociaal Domein. In de beleidsplannen ‘Jeugdhulp’ en ‘Wmo’ wordt 
deze basisstructuur via een piramide uitgelegd. Deze piramide laat drie lijnen zien: de 0e lijn, de 1e 
lijn en de 2e lijn. De onderste van deze drie, de 0e lijn, is in tweeën gedeeld: de basisstructuur 
waarin mensen verantwoordelijkheid nemen voor de invulling van hun eigen leven (‘Mensen zorgen 
voor zichzelf’) en voor dat van anderen(‘Mensen zorgen voor elkaar’). 
Het tweede kerndoel is het bevorderen van een goed leef- en woonklimaat. Ook dit is in de nota 
‘Kiezen met Visie’ benoemd. De gemeente wil toe naar een hechte samenleving waarin alle 
inwoners uit de gemeente zich thuis voelen en zelf een steentje bijdragen aan hun leefomgeving 
c.q. deze samenleving behouden. Op grond van deze ‘andere kijk’ zijn hieronder uitgangspunten 
beschreven. 
 
Het te bezuinigen bedrag van ruim 5 ton maakt het noodzakelijk om nadrukkelijk stil te staan bij 
de vraag of een (op zich subsidiabele) activiteit bijdraagt aan de geformuleerde kerndoelen.  Niet 
alle activiteiten die bijdragen aan de kerndoelen kunnen worden gesteund. Keuzes maken op basis 
van prioriteiten is van belang. Door het vaststellen van uitgangspunten wordt hiervoor een richting 
bepaald. Via de uitgangspunten wordt ook op voorhand gestuurd op het voorkomen van 
ongewenste maatschappelijke effecten. Resultaat is een stabiel, actueel en toekomstbestendig 
subsidiestelsel voor de vrijwilligersorganisaties.  
 
Uitgangspunten: 

1. Subsidies leveren een bijdrage aan activiteiten die bijdragen aan Wmo-doelstellingen; 
2. Goede steun voor minima; 
3. Stimuleren breed activiteitenaanbod voor kinderen; 
4. Stimuleren van ontwikkeling van en deelname aan culturele activiteiten; 
5. Voldoende ruimte voor ondersteunen van innovatie, creativiteit en vernieuwing; 
6. Subsidie voor activiteiten; 
7. Subsidieverstrekking verder vereenvoudigen; 
8. ‘Marktconforme’ maatschappelijke tarieven voor sportaccommodaties; 
9. Voorkomen van afbreuk sociaal kapitaal. 

 
Overeenstemming over de uitgangspunten is van groot belang om een gerichte uitwerking van een 
nieuw subsidiestelsel te kunnen uitvoeren. De uitgangspunten zijn richtinggevend voor het op te 
stellen nieuwe beleid. 
 
Nadat de uitgangspunten vastgesteld zijn wordt op basis daarvan de conceptnota Herziening 
subsidiestelsel en de verordening plus tarieven sportaccommodaties vastgesteld. 
  

 
FINANCIËLE GEVOLGEN 

 
De financiële gevolgen staan benoemd bij punt 9 van de projectopdracht: 
Globale kosten van het project: Het doel van het project is om een structurele bezuiniging te 
realiseren. De kosten zullen bestaan uit ambtelijke inzet, wel moet rekening worden gehouden met 
de mogelijkheid dat inzet van specialistische kennis nodig is die we wellicht moeten inhuren.  
Ook kan het mogelijk zijn dat we in geval van afbouw van subsidies te maken krijgen met 
frictiekosten. 
Daarbij zullen er kosten gemaakt moeten worden voor informatiebijeenkomsten met externen, 
publicatie in weekbladen e.d.   
 

COMMUNICATIE 
 
Op 6 en 12 oktober 2015 zijn twee informatiebijeenkomsten geweest, de volgende 
contactmomenten vinden plaats in januari 2016 en in april/mei 2016.  



 

Pagina 3 
 
 

Na vaststellen van de nieuwe nota volgt nog een formele inspraakperiode. 
 

EVALUATIE 
 
Niet van toepassing. 
 

ADVIES RAADSCOMMISSIE 
 
 
Bedrijfsvoering 
en inwoners 
(BV-IW) 

Het advies van de raadscommissie Bedrijfsvoering en inwoners (BV-IW) is: 
 

  voorstel rijp voor behandeling in de raad; 
 
agenderen als bespreekstuk. 

 

 
 
Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Weert, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 
M.H.F. Knaapen A.A.M.M. Heijmans 



 

 

 
 
 

 

 
Nummer raadsvoorstel: RAD-001187 

RAADSBESLUIT 
 
 
De raad van de gemeente Weert, 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van  3 november 2015; 
 
 
 

b e s l u i t : 
 
De uitgangspuntennotitie 'Verbinding en Vernieuwing'  vast te stellen en deze richtinggevend te 
laten zijn voor het op te stellen nieuwe beleid. 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van  25 november 2015. 
 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
M.H.R.M. Wolfs-Corten A.A.M.M. Heijmans 
 
 
 


