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Agenda

• Achtergrond

• Doel onderzoek

• Opzet onderzoek

• Centrale vraag & deelvragen

• Bevindingen en conclusies

• Aanbevelingen voor raad en college

• Vragen



Onderzoek
• Achtergrond: 

– Nieuwe uitvoeringsregels voor de basissubsidie welzijn, 
cultuur en sport sinds 2018

– Introductie concept “brede welvaart” in 2020

• Doel:

– Inzichtelijk maken van effect van subsidies voor 
verenigingen (terugkijken)

– Handvatten voor raad om subsidiebeleid als 
sturingsmechanisme te kunnen gebruiken voor invulling 
brede welvaart (vooruitblikken)

• Opzet onderzoek:

– Beleid: Documentenstudie & interviews portefeuillehouder, 
programmamanagers en beleidsmedewerkers

– Enquête onder de verenigingen

– Uitvoering: Casussen met documentenstudie en interviews 
met ambtenaren en extern betrokkenen

– Interactieve sessie met afvaarding raad



Onderzoeksvragen
• Centrale vraag

“Hoe doeltreffend en doelmatig is het subsidiebeleid van de gemeente 
Oude IJsselstreek in het kader van de brede welvaart?”

Basissubsidie Welzijn, Cultuur en Sport

Subsidie maatschappelijke effecten

• 19 deelvragen over vijf clusters

1. Welk beleid en spelregels zijn vastgesteld?

2. Hoe is de uitvoering?

3. Welke ervaringen van subsidievragers?

4. Hoe heeft de gemeenteraad tot nu toe gehandeld?

5. Welke leerervaringen zijn er voor de raad en het college?







Aanbevelingen voor het college

1. Versterk de ondersteuning van het subsidieproces = oplossen kwetsbaarheden

2. Breng subsidie maatschappelijke effecten onder de aandacht van verenigingen en pas zo nodig de regeling aan



Aanbevelingen voor de raad

3. Bespreek of huidige opzet basissubsidie en 
gevolgen passen bij wat je als raad beoogde 
met deze opzet, of dat aanpassing nodig is

4. Koppel brede welvaart en subsidiebeleid door:
A. Brede welvaart centraal te stellen en subsidiebeleid aan te passen ofB. Subsidiebeleid centraal stellen en vandaaruit 

kijken hoe je kunt bijdragen aan brede 
welvaart



Aanbeveling voor de raad en college

5. Geef richting en invulling aan het 
concept brede welvaart.Zorg dat ‘t gaat leven en inhoud heeft!

Investeer in brede welvaart of laat het los



Vragen?
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