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Geachte heer/mevrouw,

Op 21 juni 2018 hebben wij een verzoek van u ontvangen. U vraagt om zes punten te betrekken bij de 
evaluatie van de nieuwe uitvoeringsregels van de subsidieverordening. Op het moment dat wij uw verzoek 
ontvingen was de eerste versie van de evaluatie al klaar. De punten die u graag verwerkt wilt zien komen 
deels terug in de evaluatie. Voor een aantal punten is het nog te vroeg. Waarom? Dat lichten wij in deze brief 
toe. De vragen die wij nu nog niet kunnen beantwoorden nemen wij graag mee in de evaluatie in 2019. Voor 
de duidelijkheid gaan wij uit van uw oorspronkelijke vraagstelling. 

De PvdA vraagt aan het college:

1) Alle verenigingen actief te benaderen om een bijdrage te leveren aan de evaluatie. 
2) De verenigingen te vragen naar de ervaringen met en effecten van het subsidiebeleid op hun 

vereniging.
3) De verenigingen actief te vragen naar ideeën, suggesties, aanvullingen en verbeteringen.
4) Te inventariseren of er naar aanleiding van de herverdeling van de subsidiemiddelen andere 

specifieke effecten van het nieuwe beleid te benoemen zijn, zowel ten voordele of /en ten nadele.
5) Aan te geven op welke manier het college het bewustwordingstraject gestart heeft bij de 

verenigingen tot de noodzaak van het aanvragen van subsidie en is hierbij ook nagedacht over de 
mogelijkheid om inwoners / kinderen met een kleine beurs te benaderen (via de vereniging) en hen 
te stimuleren zich aan te sluiten.

6) Uit de motie blijkt dat de nieuwe regeling een aanzuigende werking heeft. Kunt u deze kwalitatief en 
kwantitatief specificeren? 

Reactie op de gestelde vragen: 
1) 2018 is het eerste jaar dat gewerkt wordt met de aangepaste subsidieregels. Wij hebben ervoor 

gekozen om te evalueren op basis van het aantal aanvragen. Deze hebben wij afgezet tegen het 
beschikbaar gestelde budget en tegen de bedragen die in voorgaande jaren zijn verstrekt. Zo 
hebben wij het inzicht in de gevolgen van de wijziging voor de gemeente. 
In 2018 is er sprake van een overgangsregeling. De effecten zijn voor de verenigingen nog niet 
sluitend in beeld te brengen. 
 

2) Zoals hierboven gesteld hebben wij verenigingen niet gevraagd naar de effecten. Op basis van de 
subsidieaanvragen beschikken wij wel over informatie met betrekking tot het aantal leden in 2017 en 
in 2018. In het rapport ziet u dit terug komen in de grafieken. Wat wij niet kunnen herleiden is of 
verenigingen hebben geanticipeerd. Of zij bijvoorbeeld bijstellingen in contributie hebben gedaan, of 
de kosten hebben geprobeerd te verlagen. De ervaring leert echter dat dit proces bij verenigingen 
meestal tijd vergt. Bovendien is er nu sprake van een  overgangsregeling. 
 

3) Het in het eerste halfjaar actief vragen naar ideeën, suggesties, aanvullingen en verbeteringen is bij 
het implementeren van gewijzigde regelgeving niet gebruikelijk. Het duurt even voordat verenigingen 
de effecten goed in beeld hebben en daar ook op kunnen anticiperen. Deze zijn het eerste jaar ook 
niet omvangrijk, omdat er sprake is van een overgangsregeling.  

4) Op basis van de antwoorden op vraag één, twee en drie stellen wij u voor om deze inventarisatie 
mee te nemen in de evaluatie van 2019. 

5) Er is geen generieke bewustwordingscampagne opgestart. Maar in de contacten met verenigingen is 
wel aandacht besteed aan de implementatie van de uitvoeringsregels. Verder is de 
overgangsregeling getroffen. Er is coulance betracht m.b.t. verenigingen die bijvoorbeeld de 
indieningstermijn overschreden. 

Er is structurele aandacht voor inwoners / kinderen met een kleine beurs.  Via het jeugdfonds sport 
en cultuur en Sjors sportief en creatief worden zij ondersteund om ‘mee te kunnen doen’. De 
contributie of andere kosten mogen voor hen geen belemmering zijn om lid te worden van een 



vereniging. Er wordt ook alles aan gedaan om deze groep te bereiken en motiveren om lid te 
worden. Tot slot wordt hard gewerkt aan het uitvoeringsbeleid voor meedoen. 

6) Er zijn in 2018 negen nieuwe verenigingen toegevoegd aan de lijst met subsidieaanvragers. Zij 
konden tot en met 2017, op basis van de destijds geldende regels, geen subsidie aanvragen. Door 
de verruiming van de uitvoeringsregeling basissubsidie is dat met ingang van 2018 wel mogelijk. 

Conclusie en vervolg 
In de huidige evaluatie geven wij de volgende inzichten: 

 Het aantal nieuwe verenigingen dat subsidie aanvraagt
 Het aantal verenigingen dat subsidie aanvraagt
 Het aantal leden waarvoor subsidie wordt aangevraagd
 De geïnde subsidiebedragen voor jeugd en volwassen leden. 

In de motie van 9 november 2017 is om deze inzichten gevraagd. 
In het raadsvoorstel dat hoort bij de ‘Evaluatie van de uitvoeringsregels basissubsidie welzijn, cultuur en 
sport 2018’ doen wij een aantal suggesties voor het vervolg. Daarbij betrekken wij expliciet de input van 
verenigingen. Graag vernemen wij bij de bespreking van het betreffende voorstel of u zich kunt vinden in het 
door ons voorgestelde traject.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

Mevrouw M.J.F. Verstappen De heer O.E.T. van Dijk
secretaris burgemeester

 


