
Motie vreemd aan de orde van de dag
Onderwerp: Brede Welvaart in het Subsidiebeleid

Motie op grond van art. 29 Reglement van Orde.

Indiener(s): Camiel Vanderhoeven (D66), Jaap Veldhorst (Lokaal Belang), 
Willie Oort-Löwenthal (PvdA), Jeanette Elstak (CDA), Rens Spijkers (VVD)
Gülden Siner-Sir (PRO!)

De gemeenteraad van Oude IJsselstreek, in vergadering bijeen op 29 september 2022,

Constaterende dat:
• De doelmatigheid en de doeltreffendheid van het subsidiebeleid slechts beperkt kan worden 

bepaald, door de wijze waarop het subsidiebeleid is opgezet en hoe hier uitvoering aan wordt 
gegeven;

• Er niet met een centraal subsidieregister wordt gewerkt;
• De subsidie maatschappelijke effecten nauwelijks bekend is bij verenigingen en daarover 

beperkt met hen wordt gesproken, waardoor kansen gemist worden om met de verenigingen 
te kijken of en hoe zij een bredere maatschappelijke bijdrage kunnen leveren;

• De basissubsidie voor verenigingen alleen voldoende is om basisactiviteiten te ontplooien, 
maar te weinig ondersteuning biedt om bewust aan verschillende dimensies van brede 
welvaart bij te kunnen dragen;

• Er op dit moment geen breed gedragen definitie is van het begrip 'brede welvaart' en dat er 
nog geen organisatiebreed gedragen en concrete aanpak op is geformuleerd;

Overwegende dat
• Verenigingen met hun activiteiten een goede bijdrage kunnen leveren aan brede welvaart;
• Om het toepassen van het concept brede welvaart wel relevant te laten zijn en daadwerkelijk 

te laten leiden tot maatschappelijke impact, het nodig is om de inzet op brede welvaart verder 
te versterken;

• Brede welvaart de ambitie betreft om met de primaire inzet op de ene dimensie van welzijn bij 
te dragen aan andere dimensies;

Draagt het college op:
• De ondersteuning van het subsidieproces te versterken met het opzetten van een 

subsidieregister;
• De subsidie maatschappelijke effecten actiever met verenigingen te bespreken en de regeling 

zo nodig aan te passen zodat verenigingen hier ook van gebruik kunnen maken;
• Een organisatiebreed traject te initiëren om in gesprek te gaan over brede welvaart en de 

toepassingsmogelijkheden daarvan, zodat het concept breed gaat leven in de raad, het 
college en alle lagen van de organisatie;



• Bij alle nieuwe beleidsvoorstellen inzichtelijk te maken op welke wijze met nieuw beleid (of 
aangepast beleid) bijgedragen gaat worden aan brede welvaart;

• Voorbeelden te delen en actief te communiceren over succesverhalen en lessen van minder 
geslaagde initiatieven ten aanzien van brede welvaart, ook met het sociaalmaatschappelijk 
netwerk van verenigingen en maatschappelijke organisaties;

• De raad uiterlijk in het eerste kwartaal van 2023 bij te praten over de huidige stand van zaken 
in de uitvoering van deze motie en de vervolgstappen voor volledige uitvoer van de motie.

en gaat over tot de orde van de dag.
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