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AANLEIDING EN DOELEN
Aanleiding is de wijziging van het subsidiebeleid in 2018 en de
introductie van het concept "brede welvaart" in 2020.
 De doelen van het onderzoek zijn inzichtelijk te maken welk
effect subsidieverstrekking heeft op verenigingen én handvatten
aan de raad te geven om subsidies te gebruiken voor de invulling
van brede welvaart. Het onderzoek richt zich op de basissubsidie
welzijn, sport & cultuur én de subsidie maatschappelijke effecten.

VRAAGSTELLING EN ONDERZOEK
De centrale vraag is: "Hoe doeltreffend en het doelmatig is
het subsidiebeleid voor de maatschappelijk effecten in het
kader van brede welvaart"
Het onderzoek kijkt in terug naar hoe 't nu gaat en naar hoe
het in de toekomst beter en anders kan.
Het onderzoek bestaat uit documentenstudie, interviews, een
enquête onder de verenigingen,  onderzoek van individuele
casussen en een interactieve sessie met raadsleden en
fractievolgers. 

BEVINDINGEN EN CONCLUSIES

Voor de basissubsidie worden geen eisen gesteld qua
maatschappelijke effecten; alleen het ledental telt.
De wijzigingen van de basissubsidie hebben grote gevolgen voor
de verenigingen (meer of minder subsidie, totale subsidie uitgaven
met 12% gedaald.
De verenigingen zijn over het algemeen tevreden over het
subsidieproces.
De subsidie maatschappelijke effecten is nauwelijks bekend bij de
verenigingen, wordt beperkt aangevraagd en wordt door de
gemeente niet actief gepresenteerd.
De gemeente kent kwetsbaarheden: er is geen centraal
subsidieregister en is persoonsafhankelijk.

De doelmatigheid en doeltreffendheid van het subsidiebeleid kan
slechts beperkt worden vastgesteld. Verder is vastgesteld, dat het
begrip "brede welvaart" (nog) niet leeft in de raad, de ambtelijke
organisatie en in verenigingen; het is een concept van denken dat niet
"gevuld" is. 

Brede welvaart en subsidiebeleid zijn niet gekoppeld.

AANBEVELINGEN AAN HET COLLEGE EN DE
RAAD

Versterk de ondersteuning van het subsidieproces.
Breng de subsidie maatschappelijke effecten onder de
aandacht van verenigingen en pas zo nodig de regeling aan.

Bespreek of de huidige opzet van de basissubsidie en
gevolgen passen bij het beoogde en of aanpassingen nodig
zijn.
Koppel brede welvaart en subsidiebeleid

Geef richting en inhoud aan het concept brede welvaart

Aan het college:

Aan de raad:

Aan het college en de raad gezamenlijk:
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