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Verslag informatieavonden nieuwe uitvoeringsregels subsidie 
 
 
Op 13 februari, 15 februari, 20 februari en 1 maart zijn er informatieavonden georganiseerd om de 
gesubsidieerde verenigingen en stichtingen te informeren over de nieuwe subsidieregelingen zoals 
deze zijn opgesteld. Tijdens de eerste drie avonden is er voor de verenigingen specifiek aandacht 
besteed aan de ‘Uitvoeringsregels Basissubsidie Welzijn, Cultuur en Sport 2018’. De laatste 
informatieavond was specifiek gericht op de evenementenorganisaties en de ‘Uitvoeringsregels 
Subsidie Evenementen 2018’. 
 
Tijdens de informatieavonden is voor de pauze een presentatie gegeven. In deze presentatie is 
aandacht besteed aan de diverse samenspraakmomenten en inspraakmogelijkheden in de 
achterliggende jaren, aan de uitgangspunten bij het opstellen van de nieuwe subsidieregelingen. De 
inhoud van de nieuwe subsidieregelingen en aan de wijze waarop daarover besloten en 
gecommuniceerd wordt. De presentaties die gegeven zijn worden gelijktijdig met dit verslag verstuurd 
naar alle gesubsidieerde verenigingen en stichtingen. 
 
Na de pauze hadden de aanwezigen ruim gelegenheid tot het stellen van vragen en het maken van 
opmerkingen. Van dit deel van de avonden een verslag opgesteld. Onderstaand leest u per avond 
welke vragen gesteld zijn en welke opmerkingen gemaakt zijn door de aanwezigen. Tevens leest u de 
antwoorden op de vragen en de reacties op gemaakte opmerkingen. 

 
 
Informatie-avond 1 
Verenigingen uit Bontebrug, Breedenbroek, Terborg, Silvolde, Etten e.o.  
Maandag 13 februari 2017  
Locatie: Ons Pakhuus, Molenberg 2, 7064GK Silvolde  
 
Circa 50 aanwezigen 
 
PvdA 
Vraag:  
Is het vragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor vrijwilligers door de verenigingen een 
basisvoorwaarde om voor subsidie in aanmerking te komen?  
 
Antwoord:  
Nee, dat is in de nieuwe subsidieregeling niet opgenomen als vereiste om voor subsidie in aanmerking 
te komen. Primair is het bepalen of een overleggen van een VOG vereist is voor vrijwilligers een 
verantwoordelijkheid van de verenigingen zelf. Als de verantwoordelijkheid daar ligt, is het niet aan de 
gemeente om deze aanvullende eis te stellen bij de subsidieverlening. De gemeente hecht wel 
degelijk belang aan zorgvuldigheid bij de inzet van vrijwilligers, maar wil dat niet afdwingen middels 
subsidievoorwaarden. De gemeente besteedt samen met de verenigingen op andere fronten aandacht 
aan de VOG. Er is op 16 november 2016 in het gemeentehuis een informatiebijeenkomst geweest 
voor alle verenigingen om met elkaar in gesprek te gaan over zorgvuldige inzet van vrijwilligers, de 
toegevoegde waarde van VOG’s en om de verenigingen te informeren over het gratis aanvragen van 
een VOG.  
 
UGHV 
Vraag:  
Wat verstaat de gemeente onder actieve leden? 
 
Antwoord:  
Actieve leden zijn leden die actief en structureel deelnemen aan de kernactiviteit waarvoor de 
vereniging een subsidie ontvangt. 
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UGHV 
Vraag: Is er in 2017 één subsidieplafond? 
 
Antwoord:  
Nee, in 2017 hanteren we dezelfde clusters als in 2016, ieder met een eigen plafondbedrag. Dat is 
nodig vanwege de diversiteit in subsidienormen en –grondslagen in de huidige subsidieregeling. 
Vanaf 2018 zijn dezelfde subsidienormen en -grondslagen van toepassing voor alle subsidiabele 
verenigingen. Vanaf 2018 is er daarom één subsidieplafond voor verenigingen die subsidie ontvangen 
op basis van de Uitvoeringsregels Basissubsidie Welzijn, Cultuur en Sport 2018. 
 
UGHV 
Vraag:  
Wanneer krijgen de verenigingen bericht over de hoogte van het subsidiebedrag 2017? 
 
Antwoord:  
Zoals te doen gebruikelijk moeten de subsidieaanvragen voor 1 april zijn ingediend. Deze termijn van 
indienen wordt vanaf 2017 overigens strikt gehanteerd. Daarover zijn de verenigingen op diverse 
wijzen en op diverse momenten ook al eerder op gewezen. Vervolgens worden de subsidies uiterlijk in 
de eerste week van juni beschikt en uitbetaald. 
 
Sizoka 
Vraag:  
Als wij besluiten een vereniging te worden kunnen wij dan ook gebruik maken van de nieuwe 
subsidieregeling? 
 
Antwoord:  
Ja, mits er wordt voldaan aan de basisvoorwaarden zoals statutair gevestigd in OIJ, ingeschreven KvK 
etc. Daarnaast moeten nieuwe verenigingen om voor subsidie in aanmerking te komen voor subsidie 
naar oordeel van het college van toegevoegde waarde zijn op het bestaande voorzieningenniveau. 
 
Sonante 
Vraag:  
Wij hebben16 leden. Hoe moeten wij in leven blijven? De dirigent wordt onbetaalbaar. 
 
Antwoord:  
Het in stand houden van de vereniging is primair geen taak van de gemeente, maar van de vereniging 
in kwestie. Hierin zal men als vereniging keuzes moeten maken met betrekking tot bijvoorbeeld 
inkomsten, uitgaven, samenwerking en ambitieniveau. Contributies moeten de belangrijkste basis 
vormen voor instandhouding van verenigingen. Subsidie heeft slechts een aanvullend karakter. 
Uiteraard is er wel begrip voor dat de nieuwe subsidieregeling voor sommige verenigingen nadelig 
uitpakt. Waar mogelijk en waar gewenst denkt de gemeente mee over oplossingen anders dan 
subsidie. 
 
Sonante 
Vraag:  
Er komt een meedoenregeling. Hoe gaat die regeling er uitzien? 
 
Antwoord:  
De meedoenregeling is bedoeld voor inwoners die om financiële redenen niet kunnen participeren in 
het verenigingsleven. Daarbij zal er oog zijn voor alle inwoners, dus bijvoorbeeld niet alleen voor 
specifieke doelgroepen als jeugd en ouderen. De intentie is om de beoogde regeling voor de zomer 
van 2017 ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad. We onderzoeken de diverse 
uitvoeringsmogelijkheden die reeds bestaan in de regio en daarbuiten. We streven ernaar om niet met 
geld te werken maar bijvoorbeeld met vouchers. Dit geeft meer zekerheid dat het geld besteed wordt 
aan waarvoor het bedoeld is, namelijk meedoen. 
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Zonnebloem Silvolde 
Vraag:  
Wij zijn een landelijke organisatie en zijn statutair niet gevestigd in Oude IJsselstreek. Wat betekent 
dat voor de subsidiëring? 
 
Antwoord:  
U maakt al jaren deel uit van de subsidieregeling en u onderneemt activiteiten in het kader van 
meedoen, ontmoeten, bewegen en ontspannen. U bent een lokaal actieve afdeling onder de vlag van 
een landelijk rechtspersoon. Daar waar toepassing van de regeling niet redelijk en billijk is, kan het 
college afwijken van hetgeen vastgesteld is. Ingeval van de Zonnebloem is dat aan de orde. Dat 
betekent dat u ook in de nieuwe situatie gebruik kunt maken van de subsidieregeling. We leggen, 
evenals in de huidige subsidieregeling die voor u van toepassing is, echter wel een relatie tussen de 
contributie (of eigen bijdrage) van de deelnemers en de hoogte van de subsidie.  
 
UGHV 
Vraag:  
We kunnen nergens zien hoeveel het kortingsbedrag c.q. het kortingspercentage op de berekende 
subsidie is geworden als het subsidieplafond overschreden wordt. Hoe kunnen we dat checken? 
 
Antwoord:  
De aanname dat dat nergens zichtbaar is, is niet juist. Bij de subsidiebeschikking die aan alle 
verenigingen wordt verzonden, is altijd een berekening bijgevoegd waarin u exact zowel het gekorte 
bedrag als kortingspercentage kunt lezen. Mocht UGHV daar behoefte aan hebben, dan kunnen wij 
altijd nogmaals de beschikking én de achterliggende subsidieberekening toesturen. 
 
UGHV 
Vraag:  
Hoe gaat de gemeente checken wie tot welke ledencategorie van de vereniging behoort? 
 
Antwoord:  
Verenigingen moeten hun subsidieaanvraag zodanig indienen dat de gemeente in staat gesteld wordt 
om de subsidieaanvraag juist en zorgvuldig af te kunnen handelen. Vertrouwen is de basis voor de 
subsidierelatie, waarbij de gemeente ook in de nieuwe situatie steekproefsgewijs achteraf controleert 
op de juistheid van de ingediende gegevens.  Verenigingen moeten een gespecificeerde ledenlijst  en 
een gespecificeerd overzicht van de contributieregeling aanleveren bij de subsidieaanvraag. Deze 
overzichten vormen de basis voor de subsidieberekening. 
 
 
Ettens Mannenkoor 
Vraag:  
Hoelang blijft deze regeling bestaan? 
 
Antwoord:  
De nieuwe subsidieregelingen zijn in lijn gebracht met de meerjarige inhoudelijke kaders die de 
gemeenteraad vastgesteld heeft. De verwachting is dat we met de nieuwe subsidieregelingen weer 
een tijdje vooruit kunnen. De regeling blijft feitelijk bestaan totdat het gemeentebestuur besluit dat er 
een nieuwe of aangepaste subsidieregeling moet komen. 
 
Ettens Mannenkoor 
Vraag:  
Zit er een indexering op de subsidiebedragen? 
 
Antwoord:  
Nee, er wordt niet standaard een indexering toegepast. Er wordt jaarlijks door de gemeenteraad een 
subsidieplafond vastgesteld. Als daar aanleiding toe is, is het aan de gemeenteraad om het 
plafondbedrag aan te passen. 
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Souplesse Silvolde 
Opmerking:  
De verhoging van de contributiebedragen gaat ons leden kosten. 
 
Reactie:  
Vanzelfsprekend zitten er grenzen aan wat redelijkerwijs aan contributie gevraagd kan worden. 
Tegelijkertijd zit er naar oordeel van het college in veel gevallen echt nog wel rek in de contributies die 
gevraagd worden. Contributies moeten voor een groot deel kostendekkend zijn voor de activiteiten die 
een vereniging organiseert. Naast contributies zijn er voor verenigingen ook andere 
inkomstenbronnen aan te boren. Leden die om financiële redenen niet deel kunnen nemen aan het 
verenigingsleven, kunnen gebruik maken van de meedoenregeling.  
 
Muziekvereniging Excelsior 
Vraag:  
Zijn er richtlijnen voor het bepalen van de hoogte van de contributie? 
 
Antwoord:  
Er zijn geen standaard richtlijnen voor het bepalen van de hoogte van de contributie. Dat is sterk 
afhankelijk van veel verschillende factoren, zoals het ambitieniveau van de vereniging, de financiële 
positie en het financiële beleid van de vereniging. De gemeente gaat niet over de hoogte van de 
contributie van de vereniging. Dat is aan de vereniging zelf. Natuurlijk is er in veel gevallen wel 
informatie te vinden over contributieregelingen van vergelijkbare verenigingen binnen en buiten de 
gemeente. 
 
 
Informatie-avond 2 
Verenigingen uit Sinderen, Varsseveld, Westendorp, Heelweg e.o.  
Woensdag 15 februari 2017  
Locatie: Kulturhus de Vos, Halseweg 2, 7054BH Westendorp  
 
Circa 60 aanwezigen  
 
Seniorenconvent  
Opmerking:  
Wij hebben de uitleg over de evenementensubsidie in de presentatie gemist. 
 
Reactie:  
Dat klopt. Deze avond is met name bedoeld om uitleg te geven over de subsidieregeling voor 
verenigingen. De organisaties uit onze gemeente die evenementen organiseren en die afgelopen 
jaren evenementensubsidie hebben ontvangen, zijn uitgenodigd voor een separate bijeenkomst op 1 
maart waarin de nieuwe Uitvoeringsregels Subsidie Evenementen 2018 worden toegelicht. 
 
Seniorenconvent 
Vraag:  
Hoe is de verdeling van de subsidieplafonds bij evenementen georganiseerd? 
 
Antwoord:  
De gemeenteraad stelt ook voor de evenementensubsidie jaarlijks een subsidieplafond vast. Het in 
totaal beschikbare bedrag wordt opgedeeld in een subsidieplafond per kwartaal. Deze 
kwartaalplafonds zijn op basis van praktijkervaring uit de afgelopen jaren gebaseerd op het aantal 
evenementen per kwartaal. Er zijn normaal gesproken in het eerste en vierde kwartaal immers minder 
evenementen dan in kwartaal twee en drie. Daarom zijn de plafondbedragen in het tweede en derde 
kwartaal aanmerkelijk hoger dan de plafondbedragen in het eerste en vierde kwartaal.  
Op het moment dat blijkt dat er binnen het vastgestelde subsidieplafond een bedrag overblijft in een 
kwartaal, dan wordt dat bedrag overgeheveld naar het volgende kwartaal, bovenop het vastgesteld 
subsidieplafond van dat volgende kwartaal. Op het moment dat er aan het einde van het jaar nog 
budget over is, dan vloeit dat bedrag terug in de algemene middelen van de gemeentebegroting. 
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Encore / Varssevelds Mannenkoor 
Vraag:  
Hanteert de gemeente het woonplaatsbeginsel? 
 
Antwoord:  
We hanteren alleen het woonplaatsbeginsel bij organisaties die een regiofunctie hebben bij de 
gehandicaptensport. Voor het overige wordt onder normale omstandigheden het woonplaatsbeginsel 
niet gehanteerd. We hebben immers veel verenigingen die actief zijn op de grens van de gemeente. 
Deze verenigingen hebben leden die woonachtig zijn in buurgemeenten. Ook deze leden dragen bij 
aan (het instandhouden van) het voorzieningenniveau. Daarom worden ook deze leden 
gesubsidieerd. 
 
Encore / Varssevelds Mannenkoor 
Vraag:  
Is er één subsidieplafond? 
 
Antwoord:  
In 2017 hanteren we dezelfde clusters als in 2016 ieder met ieder een eigen plafondbedrag in 2017. In 
2017 zijn er dus net als in 2016 meerdere clusters en meerdere plafonds. Dat is nodig vanwege de 
diversiteit in subsidienormen en –grondslagen in de huidige regeling.  
Vanaf 2018 zijn dezelfde normen en grondslagen van toepassing voor alle subsidiabele verenigingen. 
Vanaf 2018 is er daarom één subsidieplafond voor verenigingen die subsidie ontvangen op basis van 
de Uitvoeringsregels Basissubsidie Welzijn, Cultuur en Sport. 
  
S.E.V. 
Vraag:  
Is er over nagedacht dat de subsidiebijdrage op de huur vervalt? 
 
Antwoord:  
Daar is over nagedacht en dat is een bewuste keuze. Naast deze specifieke subsidienorm voor 
binnensportverenigingen vervallen er meer subsidienormen, ook voor andersoortige verenigingen. 
Daar komt echter een voor veel verenigingen nieuwe en ruimere subsidienorm voor terug.  
Op basis van een breed gedragen behoefte is de regeling vereenvoudigd en is het aantal 
subsidiegrondslagen en –normen teruggebracht. Tegenover het wegvallen van enkele 
subsidienormen en –grondslagen staat dat alle verenigingen in de nieuwe subsidieregeling een 
subsidie per lid en per jeugdlid kunnen ontvangen. Die mogelijkheid kent de huidige subsidieregeling 
niet voor alle verenigingen.  
 
D.E.S. 
Vraag:  
Is het mogelijk om de antwoorden op de gestelde vragen op schrift te krijgen? 
 
Antwoord:  
Na de laatste informatiebijeenkomst op 1 maart ontvangt u zo spoedig mogelijk de presentatie en de 
lijst met vragen en antwoorden. 
 
P.C.O.B. 
Vraag:  
Wij zijn een landelijke organisatie vervalt nu onze subsidie? 
 
Antwoord:  
U maakt al jaren deel uit van de subsidieregeling en u onderneemt activiteiten in het kader van 
meedoen, ontmoeten, bewegen en ontspannen. U bent een lokaal actieve afdeling onder de vlag van 
een landelijk rechtspersoon. Daar waar toepassing van de regeling niet redelijk en billijk is, kan het 
college afwijken van hetgeen vastgesteld is. Ingeval van de PCOB is dat aan de orde. Dat betekent 
dat u ook in de nieuwe regeling gebruik kunt maken van de subsidieregeling. We leggen echter, 
evenals in de huidige subsidieregeling die voor u van toepassing is, wel een relatie leggen tussen de 
contributie (of eigen bijdrage) van de deelnemers. 
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V.C.V. 
Vraag:  
Wij hanteren diverse contributiebedragen voor onze leden. Hoe zit dat dan? 
 
Antwoord:  
Verenigingen moeten een gespecificeerde ledenlijst  en een gespecificeerd overzicht van de 
contributieregeling aanleveren bij de subsidieaanvraag. Deze overzichten vormen de basis voor de 
subsidieberekening. 
 
Jubal 
Vraag:  
Wat gebeurt er als het subsidieplafond regelmatig overvraagd wordt? 
 
Antwoord:  
We passen bij het overschrijden van het plafond naar rato een gelijk kortingspercentage toe voor alle 
aanvragers binnen het betreffende cluster. Het subsidieplafond wordt jaarlijks door de gemeenteraad 
een vastgesteld. Als daar aanleiding toe is, bijvoorbeeld bij het structureel overschrijden van het 
subsidieplafond,  is het aan de gemeenteraad om te overwegen het plafondbedrag aan te passen.  
 
Jubal 
Opmerking:  
Wij geven muziekonderwijs aan 45 leerlingen en hebben contact gezocht met de Muziekschool om 
deze leerlingen daar onder te brengen. Helaas gaf de muziekschool aan niet meteen plek voor onze 
leerlingen beschikbaar te hebben. 
 
Reactie:  
Het verzorgen van muziekles valt niet onder de subsidieregeling en is in de huidige en nieuwe 
regeling geen specifieke grondslag voor subsidiëring.  
Met instemming van de aanwezigen wordt de afspraak wordt gemaakt dat de muziekverenigingen, de 
muziekschool en de gemeente buiten de subsidieregeling om gezamenlijk in gesprek gaan over 
muziekonderwijs en muzikale vorming. 
 
SC Varsseveld 
Vraag:  
Wanneer spreken we van een regionale gehandicaptensportorganisatie? 
 
Antwoord: 
We spreken van gehandicaptensport indien mensen een chronische functiebeperking hebben 
waardoor men niet zelfstandig aan de activiteiten van reguliere sportverenigingen kan deelnemen en 
waarvoor extra voorzieningen noodzakelijk zijn In de Achterhoek zijn een aantal regionale 
gehandicaptensportorganisaties actief. Deze verenigingen bieden een plek aan mensen die niet deel 
kunnen nemen aan activiteiten van reguliere verenigingen.  
De regiogemeenten in de Achterhoek hebben gezamenlijk afspraken gemaakt over het ondersteunen 
van de regionale gehandicaptensportorganisaties. Dat betekent dat elke gemeente de leden van deze 
regionale gehandicaptensportorganisaties die woonachtig zijn in haar gemeente subsidieert. 
 
V.C.V. 
Vraag:  
Kunnen wij eventueel een regiovereniging voor gehandicaptensport worden? 
 
Antwoord:  
U kunt in aanmerking komen om een regionale gehandicaptensportorganisatie te worden als u voor 
deze specifieke doelgroep specifieke aanpassingen verricht, u door de regiogemeenten als zodanig 
erkend wordt en u aantoonbaar aanvullend bent op het aanbod dat reeds aanwezig is in de regio. 
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EHBO Silvolde 
Opmerking:  
Op het moment dat wij alleen subsidie ontvangen op basis van onze ledenaantallen en onze 
contributieregeling dan kunnen wij ons geen gekwalificeerd kader meer veroorloven. 
 
Reactie:  
De basis voor het ontvangen van subsidie is meedoen. Voor elk actieve lid wordt een subsidie 
toegekend. Dat bepaalt de hoogte van de subsidie. Het is aan de vereniging zelf om te bepalen 
waarvoor de subsidie wordt ingezet, zolang dat bijdraagt aan meedoen, ontspannen, bewegen en 
ontmoeten.  
Het is primair aan de vereniging zelf om voldoende inkomsten te genereren om de activiteiten te 
kunnen ontplooien. Subsidie heeft een aanvullend karakter en kan nooit de grootste en belangrijkste 
inkomstenbron zijn om de activiteitenkosten te kunnen dekken.  
Samenwerking tussen verenigingen kan een middel zijn om uitgaven en inkomsten te beheersen en te 
beïnvloeden. De samenwerking met betrekking tot het veldonderhoud tussen de voetbalverenigingen 
is daar een goed voorbeeld van. Door collectief in te kopen, kan het onderhoud goedkoper uitgevoerd 
worden. Bovendien ontstaan er vanuit die samenwerking ook andere vormen van samenwerking. 
Misschien is er ook een soortgelijke samenwerking tussen de diverse EHBO-verenigingen mogelijk.  
Volgens EHBO-vereniging Megchelen is er al een soort overlegorgaan van EHBO-verenigingen 
binnen de gemeente aanwezig. Echter niet elke vereniging is aangesloten. In dit overleg kan ook 
gesproken worden over het opvangen van eventuele veranderingen in de subsidieregeling. 
 
EHBO Silvolde 
Vraag:  
Er komt een meedoenregeling. Hoe gaat die er uitzien? 
 
Antwoord:  
De meedoenregeling is bedoeld voor inwoners die om financiële redenen niet kunnen participeren in 
het verenigingsleven. Daarbij zal er oog zijn voor alle inwoners, dus bijvoorbeeld niet alleen voor 
specifieke doelgroepen als jeugd en ouderen. De intentie is om de beoogde regeling voor de zomer 
van 2017 ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad. We onderzoeken de diverse 
uitvoeringsmogelijkheden die reeds bestaan in de regio en daarbuiten. We streven ernaar om niet met 
geld te werken maar bijvoorbeeld met vouchers. Dit geeft meer zekerheid over dat het geld besteed 
wordt aan waarvoor het bedoeld is, namelijk meedoen. 
 
Arti Sacrum 
Opmerking:  
Wij hebben geen reactie ontvangen op de door ons schriftelijk ingediende brief met input voor de 
nieuwe subsidieregeling. 
 
Reactie: 
Alle input die schriftelijk en mondeling is gegeven op de verschillende samenspraakavonden en 
daarbuiten is meegewogen in de totstandkoming van de subsidieregeling. Daarop hebben wij richting 
alle verenigingen en stichtingen collectieve terugkoppeling gegeven in de vorm van verslaglegging en 
inspraaknotities. Indien Arti Sacrum daar behoefte aan heeft, kan altijd individueel met de vereniging 
gesproken worden over de standpunten van de verenigingen in verhouding tot de nieuwe 
subsidieregeling. 
 
Arti Sacrum 
Opmerking:  
Iedereen over één kam scheren in de nieuwe subsidieregeling is niet eerlijk. Een zangvereniging heeft 
geen kantine om extra inkomsten te genereren en kan geen reclameborden plaatsen. 
 
Vanuit de zaal wordt hierop gereageerd door  SV Westendorp. SV Westendorp geeft aan dat elke 
vereniging zo haar eigen specifieke lusten en lasten heeft en vraagt aan Arti Sacrum of zij 
bijvoorbeeld ook een maandelijkse stroomrekening heeft van € 650,--. 
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Varssevelds Belang: 
Vraag:  
Hoe gaat het subsidiebedrag er voor ons uitzien in 2018? 
 
Antwoord:  
De dorpsbelangenorganisaties, wijkraden en het seniorenconvent zijn niet opgenomen in de 
Uitvoeringsregels Welzijn, Cultuur en Sport 2018. Dat betekent niet dat zij geen subsidie meer 
ontvangen. De dorpsbelangenorganisaties, wijkraden en het seniorenconvent hebben niet zozeer een 
rol op het vlak van meedoen, ontspannen, bewegen en ontmoeten. Zij zijn een belangrijke 
gesprekspartner voor de gemeente, waarbij zij een brede achterban vertegenwoordigen. Hierover 
heeft de gemeente met deze organisaties samenwerkingsafspraken gemaakt. Op basis van deze 
afspraken ontvangen deze belangenorganisaties jaarlijks een subsidie in de vorm van een vast 
bedrag. In 2017 wordt, zoals bij alle partijen die subsidie ontvangen, het basisbedrag van € 455,-- per 
jaar verlaagd vanwege de het laatste deel van de financiële taakstelling op subsidies die in 2017 moet 
worden doorgevoerd. Het subsidiebedrag 2018 zal gelijk zijn aan het subsidiebedrag in 2017.  
 
Jubal 
Vraag:  
Wat houdt een instrumentenfonds in? 
 
Antwoord:  
Een instrumentenfonds is een door de verenigingen gezamenlijk op te zetten initiatief om 
instrumenten uit de verenigingsdepots centraal op te slaan en flexibel beschikbaar te stellen aan de 
leden van alle deelnemende verenigingen. Hiermee kunnen (de vaak dure) instrumenten wellicht 
flexibeler en efficiënter gebruikt worden. De gemeente zal niet het initiatief hierin nemen. Dat moet 
vanuit de verenigingen zelf komen als daarmee in een behoefte wordt voorzien. De gemeente is te 
allen tijde bereid om te bekijken of zij hierin, anders dan subsidie, ondersteuning kan verlenen. 
Jubal geeft in een reactie aan in eerste instantie een aantal moeilijkheden en bezwaarpunten te zien 
bij het opzetten van een dergelijk fonds, maar is zeker bereid hierover na te denken. 
 
Arti Sacrum 
Vraag:  
In de gemeentebegroting valt te lezen dat er ook grote bedragen gaan naar professionele organisaties 
zoals de muziekschool, de Dru en de bibliotheek. Wat wordt met dat geld gedaan? Hoe wordt daar 
verantwoording over afgelegd? 
 
Antwoord:  
De genoemde organisaties ontvangen een subsidie van de gemeente. Op basis van tussentijdse 
gesprekken en een inhoudelijk en financieel jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over de 
doelmatige en rechtmatige besteding van subsidie. Hierbij wordt opgemerkt dat ook voor deze 
organisaties de financiële taakstelling op subsidies van toepassing is. Hierin zijn al de nodige stappen 
gezet en hierover is en blijft de gemeente ook met  deze organisaties in gesprek. 
 
 

Informatie-avond 3 
Verenigingen uit Ulft, Gendringen, Varsselder-Veldhunten, Voorst, Netterden, Megchelen e.o.  
Maandag 20 februari 2017  
Locatie: Kantine VV Gendringen Industrieweg 4, 7071CK Ulft  
 
Circa 90 aanwezigen 
 
Schuttersgilde St. Hubertus Ulft: 
Opmerking:  
Wij proberen de contributie laag te houden. Worden wij in de nieuwe subsidieregeling gestraft voor het 
laag houden van de contributie? 
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Antwoord:  
Het is in belang van de vereniging, de leden en de gemeente om de contributie zo laag mogelijk te 
houden. Echter mag wel worden verondersteld dat van elk lid of elke deelnemer een redelijke eigen 
bijdrage wordt gevraagd. Subsidie heeft een aanvullend karakter, daarom wordt er tot op zekere 
hoogte een relatie gelegd tussen de contributie per (jeugd)lid en de subsidie per (jeugd)lid. 
 
Schuttersgilde St. Hubertus 
Vraag:  
Er wordt gesproken over leden en actieve leden. Is daarin een verschil?  
 
Antwoord:  
In de subsidieregeling is opgenomen dat leden die actief en structureel meedoen aan de kernactiviteit 
van de vereniging subsidiabel zijn. Er zijn bij sommige verenigingen ook leden die niet actief zijn, zoals 
donateurs. Dit type lid is niet subsidiabel. 
 
Kruisrakkerssoos 
Vraag:  
Wij zijn een regionale organisatie die activiteiten organiseert voor mensen met een beperking. Deze 
mensen komen vanuit de gehele regio en zijn afhankelijk van vervoer. Komen de vervoerskosten ook 
in aanmerking voor subsidie?  
 
Antwoord:  
De vervoerskosten zijn op zichzelf niet subsidiabel. De Kruisrakkerssoos ontvangt als regionale 
gehandicaptenorganisatie een subsidie van de gemeente Oude IJsselstreek. Deze subsidie is bedoeld 
als aanvullende bijdrage in de activiteitenkosten. Vervoerskosten zijn onderdeel van de 
activiteitenkosten.  
Naast de ondersteuning middels een subsidie staat het thema mobiliteit hoog op de agenda in de 
regio, in algemene zin en zeker ook wat betreft doelgroepenvervoer. Meer informatie over 
vervoersmogelijkheden is te vinden op de website van ZOOV: www.zoov.nl 
 
Gymvereniging St. Paulus  
Opmerkingen:  
De kosten per lid per vereniging zijn niet gelijk. Dan is een gelijk subsidiebedrag per lid per vereniging 
niet eerlijk. Bovendien zijn de kosten voor het betaalde kader van het turnen hoog en hebben wij als 
vereniging geen inkomsten uit een kantine. 
 
Reactie:  
Vanzelfsprekend zijn er verschillen in kosten per soort vereniging. Binnen dezelfde verenigingssoort 
zijn er ook verschillen in kosten. Dat hangt bijvoorbeeld samen het financiële beleid van een 
vereniging en het ambitieniveau waarop men wenst te acteren. Elke inwoner kiest zelf van welke 
vereniging hij of zij lid wil worden. De leden van een vereniging bepalen samen in de algemene 
ledenvergadering waar zij het geld aan uitgeven en op welk ambitieniveau zij als verenigingen wensen 
te acteren.  
Elke vereniging heeft zo zijn specifieke uitgaven en ook zijn specifieke mogelijkheden om inkomsten te 
genereren. Zo heeft een zangvereniging geen mogelijkheid om kantine-inkomsten te genereren en 
een voetbalvereniging wel. Een voetbalvereniging heeft echter maandelijks een substantiële 
elektrarekening voor de veldverlichting. Dat heeft een zangvereniging niet. Dit kwam ook ter sprake 
tijdens de informatieavond in Westendorp. 
Elke vereniging is voor de gemeente van waarde in het sociaal domein en in de samenleving. Daarom 
ontvangen verenigingen voor deze sociale component een basissubsidie, die een aanvullend karakter 
heeft. Er wordt bij de berekening van de basissubsidie een relatie gelegd tussen de hoogte van de 
contributie en de hoogte van de subsidie. 
 
Harmonie Ulft 
Opmerking:  
Verenigingen met een eigen accommodatie krijgen zoals wij begrijpen 30% subsidie voor de 
accommodatiekosten. Wij huisvesten in de DRU. Wij ontvangen 10 jaar lang een huurcompensatie. 
Dat loopt binnenkort af. Huisvesting wordt dan erg duur voor ons.  
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Reactie:  
Allereerst is het van belang om duidelijk te maken dat verenigingen met een eigen accommodatie niet 
structureel een accommodatiesubsidie ontvangen. De accommodatiestichtingskostensubsidie waarop 
gedoeld wordt is een incidentele subsidie die aangevraagd kan worden, alleen bij grootschalige 
renovatie of algehele nieuwbouw. Eventuele subsidies die in dit kader verstrekt worden, gaan niet ten 
laste van het subsidieplafond voor verenigingen. 
Het feit dat de huurcompensatieafspraken waaraan gerefereerd wordt aflopen is bekend. Er wordt 
bekeken of de Dru Cultuurfabriek verenigingen en maatschappelijk gebruik tegemoet kan komen. 
Doelstelling is immers niet dat het gebouw leeg komt te staan, omdat gebruikers de huur niet kunnen 
opbrengen. Doelstelling is dat het gebouw gebruikt wordt.  
 
Ulftse Nachtegalen  
Opmerking:  
De Ulftse Nachtegalen hebben de indruk dat er en makkelijke regeling verzonnen is en vindt het 
jammer dat de gemeente niet op basis van een visie iets heeft bedacht. Ambitie wordt niet 
gesubsidieerd. Ambitie levert kwaliteit op, kwaliteit kost geld en de dirigent is een grote uitgaafpost. 
Als die niet meer betaald kan worden, dan is de vereniging over enkele jaren verdwenen. De 
gemeente dwingt de vereniging nu om de dirigent te ontslaan. 
 
Vanuit de zaal wordt gereageerd dat een dergelijk grote afhankelijkheid van een dirigent een zeer 
kwetsbare wijze van het organiseren van de vereniging is. De vraag wordt gesteld wat er gebeurd als 
de dirigent onverhoopt komt te overlijden. 
Ulftse nachtegalen geeft aan dat ook in dat geval de stekker eruit gaat. 
 
Reactie:  
De gemeente verzet zich tegen het standpunt dat de gemeente zich er gemakkelijk vanaf heeft 
gemaakt. Dat is zeker niet het geval. In twee jaar tijd zijn er veel gesprekken gevoerd met 
verenigingen. Vereenvoudiging van de regeling was een doelstelling bij het ontwerpen van de 
regeling, gebaseerd op een breed gedragen behoefte vanuit de verenigingen, maar wil dat niet 
zeggen dat er geen visie ten grondslag ligt aan de subsidieregeling. De subsidieregeling is ontworpen 
binnen de inhoudelijke en financiële kaders die de gemeenteraad vastgesteld heeft. Tevens is stevig 
geïnvesteerd in gesprek met en draagvlak bij de verenigingen. De gemeente is er voor de breedte, 
voor onze samenleving en voor alle verenigingen in de samenleving. Elke vereniging is van waarde, 
ongeacht de omvang van de vereniging, ongeacht het niveau waarop de vereniging acteert.   
Wij hebben als gemeente gekozen voor het subsidiëren van de sociale component in plaats van het 
ambitieniveau. Dat is de visie op basis waarvan keuzes gemaakt zijn. Uiteraard kan van mening 
verschild worden over deze visie. De gemeente is merkt dat deze visie breed draagvlak vindt onder 
een groot deel van de verenigingen. 
 
Gendringse Orkest Vereniging  
Vraag:  
Wordt het subsidieplafond geïndexeerd? 
 
Antwoord:  
Het subsidieplafond wordt niet standaard geïndexeerd. Er wordt jaarlijks door de gemeenteraad een 
subsidieplafond vastgesteld. Als daar aanleiding toe is, is het aan de gemeenteraad om te overwegen 
het plafondbedrag aan te passen. 
 
Gymvereniging Ulfariet  
Vraag:  
Waar ligt het initiatief om gebruik te kunnen maken van de meedoenregeling? 
 
Antwoord:  
Het initiatief ligt primair bij de persoon in kwestie die gebruik wenst te maken van de regeling. Wij zijn 
onszelf er daarbij terdege van bewust dat er vaak een bepaalde schroom is om gebruik te maken van 
een dergelijke regeling. Ook onbekendheid met regelingen staat gebruik soms in de weg. Als 
gemeente besteden we specifiek aandacht hieraan. Uiteraard kunnen ook de verenigingen 
(potentiële) leden stimuleren gebruik te maken van de mogelijkheden en kunnen verenigingen 
mogelijk actief doorverwijzen naar de gemeente. 
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Sportclub Silvolde  
Opmerking:  
Sportclub Silvolde geeft aan dat zij van mening is dat de gemeente een goede en rechtvaardige 
subsidieregeling heeft opgesteld. 
 
Sportclub Silvolde   
Vraag:  
Wat is de impact van het subsidieplafond bij het gelijk blijven van het totaal aantal leden en de 
contributiebijdragen? Blijft de € 35,-- subsidie per (jeugd)lid dan overeind? 
 
Antwoord:  
De subsidie van € 35,-- per (jeugd)lid is de norm om de hoogte van de subsidie te berekenen. De 
subsidie is maximaal € 35,-- euro per (jeugd)lid, met dien verstande dat de subsidie per lid niet hoger 
kan zijn dan 20% van de contributie van het lid. De subsidie per jeugdlid kan niet hoger zijn dan 50% 
van de contributie van het jeugdlid.  
Het bedrag van € 35,-- per lid en per jeugdlid is bepaald door op basis van de huidige, bekende 
ledenaantallen en contributieregelingen toe te rekenen naar het beschikbare subsidieplafond. Het 
bedrag per lid en per jeugdlid is beide vastgesteld op € 35,--, omdat op basis daarvan de beschikbare 
middelen het meest evenwichtig verdeeld worden ten opzicht van de huidige verdeling van middelen.  
Bij gelijkblijvende omstandigheden (ledenaantallen en contributies) zal het subsidieplafond in 2018 
niet overschreden worden. Wordt het plafond wel overschreden, dan wordt naar rato over de gehele 
linie een korting toegepast op de berekende subsidie. 
 
Atletico ‘73 
Vraag:  
Moet iedereen mee kunnen doen? Wat gebeurt er als een vereniging mensen uitsluit van deelname of 
lidmaatschap? 
 
Antwoord:  
Wij leven in een inclusieve samenleving, waarin iedereen mee moet kunnen en mogen doen. De 
gemeente hecht daar grote waard aan. Wij gaan in gesprek met verenigingen die niet kunnen of willen 
voldoen aan het principe ‘meedoen’. 
 
Galerie bij de Boeken 
Vraag:  
Verenigingen weten met de nieuwe regeling indicatief waar ze aan toe zijn. Stichtingen die een 
exploitatiesubsidie ontvangen, hebben nog geen duidelijkheid. Komt er binnenkort een gesprek met 
deze stichtingen? 
 
Antwoord:  
Ja, er volgen separate gesprekken met de stichtingen die een exploitatiesubsidie ontvangen. In die 
gesprekken bezien we hoe deze stichtingen bijdragen aan de samenleving en het sociaal domein. Op 
basis daarvan wordt bekeken of en hoe dat in de subsidiesfeer ondersteund wordt.  
 
Opmerking: 
In de zaal wordt opgemerkt dat binnen de subsidieregelingen voor evenementen ‘grensoverschrijdend’ 
als categorie wordt gemist. 
 
Reactie:  
De nieuwe Uitvoeringsregels Subsidie Evenementen 2018 kennen een aantal categorieën (reikwijdte 
van het evenement) op basis waarvan subsidie toegekend wordt, namelijk lokaal, gemeentelijk, 
regionaal en nationaal. Bezoekers van evenementen laten zich niet leiden door gemeentegrenzen en 
landsgrenzen. Een evenement kan een regionale of landelijke reikwijdte hebben, waarbij er ook 
bezoekers of deelnemers uit bijvoorbeeld Duitsland op af komen. Daar wordt in de 
evenementensubsidieregeling en de afhandeling van de subsidieaanvragen uiteraard rekening mee 
gehouden. 



12 

    Verslag informatieavonden uitvoeringsregels subsidie  

Galerie bij de boeken 
Vraag:  
Hoe gaat de gemeente om met nieuwe stichtingen? Kunnen die ook subsidie ontvangen? 
 
Antwoord:  
Subsidiëring van stichtingen vindt niet plaats op basis van de Uitvoeringsregeling Basissubsidie 
Welzijn, Cultuur en Sport 2018. Uiteraard kan elke stichting die van mening is dat zij aansluit op de 
doelstellingen van de gemeente een subsidieaanvraag indienen bij de gemeente. Elke aanvraag wordt 
beoordeeld op basis van een aantal criteria, zoal het voldoen aan enkele basisvoorwaarden om voor 
subsidie in aanmerking te komen, het aanvullend zijn op bestaande voorzieningen en activiteiten, 
aansluiting bij gemeentelijke doelstellingen en de beschikbaarheid van budget. Als er nieuwe stichting 
worden toegelaten betekent dat niet dat de subsidieplafonds automatisch verhoogd worden.  
 
EHBO  
Opmerking:  
Er is geen uitzondering gemaakt voor EHBO-verenigingen. Wij hebben aanzienlijke kosten voor 
bijvoorbeeld de instructrice.  
 
Reactie:  
Er komt een initiatief vanuit de EHBO-verenigingen zelf om bij elkaar te komen en te bespreken op 
welke fronten samenwerkt kan worden. Dat is door de aanwezige EHBO-verenigingen aangekondigd 
tijdens informatieavond in Westendorp. De EHBO-verenigingen gaan bespreken of zij gezamenlijk 
bepaalde kosten kunnen delen en of zij voordelen kunnen behalen door bijvoorbeeld collectief  in te 
kopen. Daarnaast is onderwerp van afstemming ook de vergoeding die EHBO-verenigingen vragen bij 
ondersteuning tijdens activiteiten en evenementen. 
 
Atletico’73   
Vraag:  
Als een gehandicapt persoon bij reguliere vereniging lid wordt, ontvangt de vereniging daarvoor dan  
€ 65,-- per lid? 
 
Antwoord:  
Nee, alleen wanneer er sprake is van lidmaatschap van een erkende regionale 
gehandicaptensportorganisatie is dat zo. Wij verwachten van verenigingen dat zij invulling geven aan 
hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en functie en dat zij zich inspannen om zoveel mogelijk 
mensen, dus ook mensen die misschien net wat extra aandacht nodig hebben, deel te laten nemen 
aan de (reguliere) activiteiten van de vereniging. De sportgroep voor kinderen met een autisme bij 
Atletico ’73 is daar een mooi en waardevol voorbeeld van.  
De gemeente stimuleert initiatieven op dat vlak. Verenigingen die zich daarvoor inspannen, worden 
ook ondersteund door de gemeente. Een voorbeeld daarvan is het project ‘De Verenigers’. 
Als uw vereniging specifiek een rol wil vervullen als regionale gehandicaptensportorganisatie, dan kan 
dat wellicht. Daarover kunt u dan specifiek in gesprek met de gemeente. 
 
Ulfts Mannenkoor 
Het Ulfts Mannenkoor heeft tijdens de informatieavond schriftelijk een aantal vragen gesteld aan de 
gemeente. Volledigheidshalve zijn deze vragen en de beantwoording daarvan opgenomen in dit 
verslag. 
 
Vraag:  
Waarom is er niet gekozen om subsidies te verdelen op basis van het activiteitenprogramma’s van 
verenigingen? 
 
Antwoord: 
De beschikbare subsidiemiddelen worden verdeeld op basis van de maatschappelijke waarde van 
elke vereniging en op basis van de omvang van de verenigingen. Wij verwachten van elke vereniging 
dat zij (ook in het openbaar) actief zijn op het terrein waarop zij activiteiten ondernemen. Het 
ambitieniveau waarop en de frequentie waarmee dat gebeurd is primair een keuze van de vereniging. 
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Vraag:  
Waarom is naast financiële ondersteuning (gratis) dienstverlening van de gemeente niet meegenomen 
in de subsidieverordening? 
 
Antwoord: 
Dienstverlening is geen onderdeel van de subsidieregeling, maar tijdens de informatieavonden is 
specifiek aandacht besteed aan de ondersteunende rol van de gemeente anders dan subsidie. De 
gemeente doet een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van (groepen) inwoners en stimuleert 
eigen initiatief. Daarbij kan de gemeente in veel gevallen anders dan subsidie ondersteuning leveren. 
Verenigingen kunnen daarover altijd in gesprek gaan met de gemeente. 
 
De gemeente zet de ondersteuning anders dan subsidie ook graag in om de overgang naar de nieuwe 
subsidieregeling mede vorm te geven. Tot slot ondersteunt de gemeente ook anders dan subsidie 
door bijvoorbeeld het aanbieden van een collectieve vrijwilligersverzekering. 
 
Vraag:  
Waarom is de subsidiecyclus niet verlengd naar twee jaar? Zowel voor de gemeente als voor de 
vrijwilligersorganisatie efficiënt. Per twee jaar geen twee keer, maar één keer alle stukken aanleveren. 
 
Antwoord: 
Vooralsnog hebben wij de keuze gemaakt op per jaar te subsidiëren, o.a. omdat er ook met jaarlijkse 
subsidieplafonds gewerkt wordt. Bovendien zie wij schommelingen in ledenaantallen. Door jaarlijks te 
subsidiëren ontvangen de verenigingen de subsidie waar zij dat jaar aanspraak op kunnen maken. 
 
Wens:  
Iedere twee jaar persoonlijk contact tussen de vereniging en de gemeente. 
 
Reactie: 
Wij zijn niet voornemens om dit als standaard bepaling of subsidievoorwaarde op te nemen. Uiteraard 
is het altijd mogelijk om (incidenteel of periodiek) in gesprek te gaan met vertegenwoordigers van de 
gemeente. Wij streven er overigens naar om veelvuldig in contact te zijn met de verenigingen en 
stichtingen in onze gemeente, niet alleen op het vlak van subsidies, maar breed over tal van 
onderwerpen en ontwikkelingen binnen het sociaal domein en daarbuiten. 
 
 
Informatieavond 4 

Evenementenorganisaties 

Woensdag 1 maart 2017 

Locatie: Gemeentehuis Oude IJsselstreek, Staringstraat 25, 7081 BN Gendringen 

25 aanwezigen 

Stichting Ulftse Avondvierdaagse 
Vraag: 
Wij hebben een vergunning die geldig is tot 2019. Wanneer gaat de nieuwe subsidieregeling in voor 
onze organisatie? 
 
Antwoord: 
Voor alle evenementenorganisaties treden de nieuwe Uitvoeringsregels Subsidie Evenementen op 1 
januari 2018 in werking. 
 
Arti Sacrum/Korenfestival 
Vraag: 
Wij hebben jaren ons korenfestival in het derde kwartaal gehouden, maar nu willen we dit verplaatsen 
naar het eerste kwartaal. In dat kwartaal is het subsidieplafond aanmerkelijk lager is. Er is in dat 
kwartaal dus meer kans op overschrijden van het plafondbedrag. Arti Sacrum / Korenfestival vraagt 
hoe de gemeente daarmee omgaat en geeft de gemeente in overweging om één jaarlijks 
subsidieplafond vast te stellen en voorafgaand aan dat jaar in november alle subsidiebeschikkingen te 
versturen. 
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Antwoord: 
De suggestie van Arti Sacrum om voorafgaand aan het jaar het subsidiebudget te verdelen over de 
evenementen gaat uit van een situatie dat er jaarlijks alleen dezelfde evenementen plaatsvinden. De 
Uitvoeringsregels Subsidie Evenementen zijn echter ook toegankelijk voor nieuwe evenementen. Als 
voorafgaand aan een jaar alle subsidiebudget vergeven wordt, is er geen enkele ruimte meer voor 
ondersteuning van nieuwe initiatieven. 
De plafondbedragen per kwartaal zijn vastgesteld op basis van de praktijksituatie in het recente 
verleden. Het subsidieplafond en de verdeling over de kwartalen moet jaarlijks voorafgaand aan het 
nieuwe kalenderjaar vastgesteld worden. Lopende het jaar schuiven met de plafondbedragen per 
kwartaal is niet aan de orde. Als daar aanleiding toe is, kunnen op basis van evaluatie de 
kwartaalplafonds in het nieuwe jaar wel anders vastgesteld worden. Bovendien kent de 
subsidieregeling een zogenaamde hardheidsclausule. Daarin is opgenomen dat wanneer toepassing 
van de regeling niet redelijk en billijk is, het college van burgemeester en wethouders bevoegd is om 
afwijkend te besluiten.  
 
Evenementenorganisaties die voornemens zijn hun (jaarlijkse) evenement in een ander kwartaal te 
organiseren wordt geadviseerd om daarover in een zo vroeg mogelijk stadium in overleg te treden met 
de gemeente. Hoe eerder dergelijke wijzigingen bekend zijn, hoe beter er rekening gehouden kan 
worden met die gewijzigde omstandigheden. 
 
Stichting Huntenkunst 
Vraag: 
Wij hebben deelnemers en bezoekers uit de hele wereld. Ook is er vanuit de media internationale 
belangstelling voor Huntenkunst. In hoeverre krijgen wij hier erkenning voor? 
 
Antwoord: 
Op basis van de nieuwe Uitvoeringsregels Subsidie Evenementen 2018 komt u zoals het zich laat 
aanzien en bij ongewijzigde omstandigheden in aanmerking voor de hoogste categorie, zijnde een 
evenement met landelijke reikwijdte.  
 
Stichting Huntenkunst 
Opmerking:  
Huntenkunst is afhankelijk van de subsidie en wil graag zeer vroegtijdig duidelijkheid hebben over de 
hoogte van de subsidie. 
 
Reactie: 
Om vroegtijdig duidelijkheid te geven zijn de termijnen voor zowel het indienen van de 
subsidieaanvraag als het besluiten over subsidie (het versturen van de subsidiebeschikking) een 
kwartaal naar voren gehaald. Dat betekent dat de evenementenorganisaties tenminste 13 weken van 
tevoren (en in veel gevallen nog langer van tevoren) volledige duidelijkheid hebben over de subsidie. 
Bovendien kan elke evenementenorganisatie vooraf redelijkerwijs (al dan niet in afstemming met de 
gemeentelijke organisatie) een inschatting maken van de reikwijdte van het evenement en het 
subsidiebedrag dat daar (onder voorbehoud van mogelijke toepassing van het subsidieplafond) aan 
gekoppeld is. 
 
Wat betreft de genoemde afhankelijkheid van subsidie: subsidie kan en mag nooit een breekpunt zijn 
voor evenementenorganisaties. Subsidie is geen zekerheidstelling en geen garantie. Subsidie heeft 
een aanvullend karakter op het totale dekkingsplan. De opbrengst van de deelnemers-
/bezoekersbijdragen aan het evenement en overige inkomstenbronnen moeten het evenement voor 
een groot deel kostendekkend maken. 
 
Opmerking Stichting Huntenkunst: 
De gemeentelijke subsidie aan Huntenkunst heeft een omvang van 5% van de totale inkomsten. De 
subsidie aan Huntenkunst heeft dus zeker hooguit een aanvullend karakter. 
 
Reactie: 
Het feit dat de subsidie 5% van de totale inkomsten is, toont aan dat de subsidie of mogelijke 
wijzigingen daarin na eventuele toepassing van het subsidieplafond nooit een breekpunt kan zijn wat 
betreft het al dan niet doorgang kunnen laten vinden van het evenement. 
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Winterfair Engbergen 
Opmerking:  
Winterfair Engbergen is van mening dat er weinig ambitie en uitdaging spreekt uit de nieuwe 
subsidieregeling voor evenementen. 
 
Antwoord:  
Elk evenement is van waarde voor de gemeente. Elke organisatie, groot of klein, geeft op basis van 
een eigen ambitie invulling aan de organisatie van een evenement. Het is niet aan de gemeente om 
zich uit te spreken over welke ambitie wel goed is en welke ambitie niet. Het bepalen van het 
ambitieniveau ligt echt bij de evenementenorganisatie zelf. De evenementensubsidie is bedoeld als 
aanmoediging en niet ter invulling van de ambitie van de evenementenorganisatie. De ambitie van de 
gemeente is dat wij een leefbare gemeente willen zijn waar meedoen, ontmoeten, bewegen en 
ontspannen hoog in het vaandel staan. Elk evenement dat subsidie ontvangt, draagt daar op eigen 
wijze en met een eigen ambitieniveau aan bij. 
 
Winterfair Engbergen 
Vraag:  
Aangegeven is dat de subsidieplafonds bepaald zijn op basis van gegevens uit de recente praktijk. 
Echter, de nieuwe subsidieregeling brengt mogelijk wijzigingen in de hoogte van de subsidiebedragen 
met zich mee. Hoe zit het met de opbouw van de subsidieplafonds per kwartaal? Wordt daar rekening 
mee gehouden? 
 
Antwoord: 
Het totale subsidieplafond is inderdaad op basis van gegevens uit het recente verleden verdeeld over 
de kwartalen in het kalenderjaar. Mocht de verdeling van het totale subsidieplafond over de kwartalen 
niet redelijk en billijk zijn, dan kan ook hier naar oordeel van het college van burgemeester en 
wethouders de hardheidsclausule worden toegepast. 
 
Om een juiste basis voor het hanteren van subsidieplafonds te creëren moet de gemeenteraad 
voorafgaand aan het nieuwe boekjaar vaststellen hoe hoog het subsidieplafond is. Het besluit ter 
vaststelling van de subsidieplafonds neemt de gemeenteraad jaarlijks in november bij de vaststelling 
van de nieuwe gemeentebegroting Tevens moet vooraf vastgesteld worden op welke wijze de  
subsidieplafonds verdeeld en toegepast worden.  
Mocht na evaluatie blijken dat de subsidieplafonds structureel overschreden worden, bijvoorbeeld 
vanwege een toename in het aantal subsidiabele evenementen, dan is het jaarlijks aan de 
gemeenteraad om te overwegen of het subsidieplafond verhoogd wordt. Het college zal daar indien 
nodig op basis van evaluatie een voorstel voor doen richting de gemeenteraad.  
 
Stichting Huntenpop 
Vraag: 
Stichting Huntenpop geeft aan de nieuwe regeling een prima regeling te vinden. Huntenpop is primair 
niet afhankelijk van de gemeentelijk subsidie. Huntenpop gebruikt de subsidie in principe vooral om 
jong, regionaal talent een groot podium te kunnen bieden. Tevens wordt de subsidie ingezet om 
mensen met een beperking in de gelegenheid te stellen het evenement te bezoeken. Aangezien er 
voor deze bezoekers specifieke aanpassingen op het festivalterrein nodig zijn. is de subsidie een 
welkome bijdrage. 
Stichting Huntenpop doet voor het voor iedereen toegankelijk maken van het festival ook een beroep 
op enkele andere fondsen. De stichting merkt dat deze fondsen soms opdrogen of niet bereid zijn het 
festival jaarlijks een financiële bijdrage toe te kennen. Wat kan de gemeente hierin betekenen? 
 
Antwoord: 
De gemeente juicht dit initiatief van Huntenpop toe en levert daar graag, anders en naast de 
evenementensubsidie, een bijdrage aan. De gemeente is te allen tijde bereid om met Huntenpop 
hierover in gesprek te gaan. 
 


