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Aantekeningen Groep A 

De eerste vraag die Angelique stelde ging over koppeling sociale domein aan subsidies. Die koppeling 
was volgens iedereen wel logisch, maar niet van tevoren zo bedacht. 

1. Wat is de betekenis vandaag de dag en voor de toekomst van verenigingen en voorzieningen 
in en voor een zelfredzame samenleving?  

Voor deze groep is het duidelijk dat de tijd van hand ophouden voorbij is. Subsidie is geen 

vanzelfsprekendheid meer en zeker geen recht. Een maatschappelijke tegenprestatie is een PLUS.  

Er wordt zelfs geconstateerd dat verenigingen naar subsidie toewerken en dat het niet altijd goed 

gebruikt wordt. 

Subsidie is een gunst en daarvoor mag een tegenprestatie (wederdienst) verlangd worden van 

verenigingen. Die wederdienst mag niet leiden tot een concurrentie met regulier werk en betaalde 

arbeid. 

Het verenigingsleven gaat eenzaamheid tegen, met name voor ouderen. Het bevordert ontmoeting en 

verstevigt de sociale contacten.  

Veel van de verenigingen organiseren activiteiten buiten de vereniging om en zien dat als een 

wederdienst. Die inzet voor de samenleving is evident. Die tegenprestatie mag de gemeente best 

verlangen van verenigingen, maar de inhoud aan de verenigingen zelf overlaten. Verenigingen 

moeten zich veel meer afvragen wat ze kunnen betekenen voor de samenleving. Vraag aan de 

samenleving zelf wat die tegenprestatie zou kunnen zijn. 

Extra maatschappelijke inzet kan leiden tot een hogere drempel voor nieuwe leden om zich aan te 
melden. Veel leden willen sporten of muziek maken en zien andere activiteiten niet als 
vanzelfsprekend en zelfs ongewenst.  

Het wordt nu tijd voor nieuwe inzichten. Nieuw beleid. Er is een rechtsgevoel ontstaan. 

2. Wat kunnen inwoners en maatschappelijke organisaties zelf en waar hebben zij 
ondersteuning van de gemeente nodig?  

Voor verenigingen is nog onduidelijk waar ze terecht kunnen als ze iets willen. Wat betekent het voor 

verenigingen om bepaalde doelgroepen een speciale plek te geven binnen hun verenigingen. 

Daarvoor is wel professionele ondersteuning nodig. Dat geldt ook voor sommige juridische problemen 

waar verenigingen tegen aan kunnen lopen. Wie helpt hen daar mee?  

1 op 1 begeleiding ligt bij de ouders zelf en daarvoor worden geen professionals ingezet.  

De meeste verenigingen hebben geen beleid over de mogelijke inzet die ze zelf kunnen organiseren.  

Gemeente zou inzet kunnen plegen door verbindingen tussen verenigingen en samenleving 

(bedrijfsleven) te faciliteren, bijvoorbeeld met de gebiedsmakelaars die nu nog vaak onzichtbaar zijn 

voor hen. Het levert veel op om het eigen netwerk werk beter in te zetten.Als je samen kijkt dan kijk je 

2 kanten op. 



Gemeente zou een beursvloer voor verenigingen kunnen organiseren om materialen en zaken uit te 

wisselen. Daarbij staat ook ontmoeting en leren  van elkaar centraal. 

Verenigingsleven zoekt naar verbindingen........ 

 
3. Welke rol past het best bij de gemeente die Oude IJsselstreek wil zijn? Ondersteunt de 

gemeente (voornamelijk) in de randvoorwaarden (zoals het zorg dragen dat er passende 
accommodaties en voorzieningen zijn) die inwoners mogelijk maken te verenigen en te 
ontmoeten? Of ondersteunt de gemeente financieel rechtstreeks de (verenigings)activiteiten 
van inwoners?  

Zoals gezegd een beursvloer voor verenigingen. Randvoorwaarden zijn belangrijke zaken om in te 
ondersteunen.  

Krimp komt op ons af. Dat betekent dat de gemeente de verbinder kan zijn om samen met andere 
verenigingen en het netwerk creatieve oplossingen te zoeken voor gemeenschappelijke problemen. 
De rol van de gemeente is dan faciliterend. De gemeente kan samenwerking bevorderen door partijen 
gelegenheid te geven om elkaar te ontmoeten en spontane samenwerking te bevorderen. De 
makelaarsfunctie is evident. Samen brengen in kleine groepen. Verrijking door succesverhalen. 

De gemeente zou bijvoorbeeld één budget voor een activiteiten en niet per vereniging kunnen 
gebruiken om samenwerking rond activiteiten te stimuleren.. Intensieve samenwerking stimuleren is 
minder bedreigend dan fuseren. Eén budget wordt echter ook als betuttelend ervaren. 

Dat moet groeien en de gemeente kan daarin helpen. Nu bepaalt de situatie vaak nog de noodzaak 
om samen te werken. De opbrengst is vaak veel groter dan tevoren ingeschat. 

Ouderen geven nog liever meer geld uit aan contributie, dan dat ze een tegenprestatie moeten 
leveren.  

Met respect voor de eigen cultuur en de achterban van verenigingen. 

Sommige dingen hebben gewoon tijd nodig. 

Hoe gezond is de vereniging. Bestaansrecht en draagvlak zijn mogelijke toetsmomenten voor 
subsidieverstrekking 

Als je subsidie wilt ontvangen, dan staat er iets tegenover. Zo niet dan zul je je eigen broek op moeten 
houden. 

4. Moet de gemeente alle algemene, preventieve (verenigings)activiteiten subsidiëren? Of alleen 
de activiteiten die aantoonbaar bijdragen aan de maatschappelijke effecten die de gemeente 
nastreeft? En wat betekent in deze context aantoonbaar?  

Werken met vouchers of op individuele basis is alleen maar werkverschaffing.Geef de subsidie aan 
verenigingen en niet aan individuen. 

Je kunt ook accommodaties faciliteren. Lezen en informatievoorziening, muziekles en bewegen zijn 
primaire behoeften.  Accommodaties zijn dat niet. Subsidieer die basisbehoeften. 

Muziekles is belangrijk maar kan ook centraal gegeven worden. Culturele vorming is basisonderwijs. 

Muziekverenigingen vinden dat muziekscholen moeten blijven!  Het kan ook anders, maar dat gaat ten 
koste van prestaties en kwaliteit en dat kost weer leden. Kwaliteit is belangrijk. Het streven is om 
vooruitgang te boeken en daarvoor zijn die voorzieningen nodig. Ken je grens als vereniging. We 
kunnen niet overal een arena bouwen. 



Subsidie is een sturingselement voor een betere samenleving. Subsidie verlaging betekent 
achteruitgang van kwaliteit en ledenaantallen. Als vereniging meer zelfvoorzienend zijn. Kwaliteit is 
dus niet afhankelijk van subsidie. Uitstraling en je laten zien als club is belangrijk. Hoe kan ik mijn 
eigen vereniging vermarkten. 

5. Ondersteunt/subsidieert de gemeente al haar inwoners die deelnemen aan het verenigingsleven 

(middels subsidies aan de vereniging en maatschappelijke organisaties)? Of ondersteunt de 

gemeente alleen kwetsbare inwoners die niet de (financiële) mogelijkheden hebben of specifieke 

doelgroepen om deel te nemen aan het verenigingsleven (middels subsidies aan de vereniging en 

maatschappelijke organisaties of rechtstreeks middels het sociaal fonds)?  

 
Kwetsbaren zijn voor verenigingen niet een specifieke doelgroep die perse aandacht nodig heeft, 

maar wel de zorg dat iedereen mee kan doen. 

De basis is dat ieder kind toegang heeft tot een vereniging. 

Gevoel is dat sport over gesubsidieerd wordt. Daar wordt tegen in gebracht dat bij sport zijn veel meer 

vrijwilligers acties zijn. 

6. Welke eigen bijdrage van deelnemers/leden mag verwacht worden? Wie betaalt de rekening, de 
gebruiker of de belastingbetaler?  

De gemeente betaalt en bepaalt de basis, waarbij iedereen (ieder kind) op basis van de eigen 
mogelijkheden lid kan worden. 

Speculaas acties en dat soort acties levert veel op. Ook saamhorigheid.  

We zouden als verenigingen ook veel meer samen kunnen doen, maar dan is er wel communicatie 

nodig over wie wat waar gaat doen. Creatieve acties . Maar wel in samenhang met elkaar!  

Een basisniveau is noodzakelijk  voor lezen, informatievoorziening, muziek en bewegen. Een 

basisniveau vaststellen en voor wat een vereniging meer wil (bijvoorbeeld een duurdere trainer of 

dirigent of materialen), mag een behoorlijke eigen bijdrage gevraagd worden. 

Plenaire Terugkoppeling groep A 
 
1. 
Tegenprestatie logisch, voor wat hoort wat, op basis van wederzijds vertrouwen Belonen en 
stimuleren 
 
2. 
Gemeente: 
Professionele ondersteuning is nodig. 
Verbinden, makelaar, delen 
Gemeentelijke materialen en menskracht-markt 
Zelf: 
Verenigingen voeren zelf beleid op gedragsverandering Verenigingen moeten en willen samenwerken 
 
3. 
Beursvloer 
Verbinden en samenbrengen 
Geen dwingende, maar stimulerende rol 
Identiteit, cultuur respecteren 
Subsidie om te komen tot betere samenleving Stimuleer activiteiten Sturen met subsidies, bepalen 
waar naartoe 
 
 
 



4. 
Basisniveau voor lezen, informatie, muzikale vorming, bewegen (vorm waarin is bespreekbaar) Geen 
accommodaties???? 
Ieder kind heeft toegang tot een vereniging 
 
5. 
Geen voucher, maar subsidie naar verenigingen 
 
6. 
De basis betaalt de belastingbetaler en de plus (ambitie) betaald de gebruiker. 
Subsidie is geen recht 
Een plus voor maatschappelijke meerwaarde realiseren 
 
 
 
Aantekeningen groep B  
 
1. Wat is de betekenis vandaag de dag en voor de toekomst van verenigingen en voorzieningen in en 
voor een zelfredzame samenleving? 
 
Het landschap voor verenigingen verandert. 
Leden zijn steeds meer consument, geen wensen maar eisen. 
 
Kennis en kwaliteit delen en uitwisselen als verenigingen organisaties als voorwaarde voor subsidie. 
Open staan voor elkaar, ook buiten je eigen werkgebied of tak van sport. Samenwerken en 
arrangementen/ menukaart maken. 
Wat is de centrale boodschap van het verenigingsleven? 
Er is meer dan voetbal, handbal en muziek! 
Echt samen verenigen (scholen, verenigingen, maatschappelijke organisaties, gemeente, etc. om alle 
inwoners te bedienen en de zorg goedkoper te maken. 
Inspelen op veranderende behoefte van inwoners. 
De kracht van de coalitie en het netwerk bundelen en benutten. 
De dialoog is enorm belangrijk. Wat is waar kansrijk en wat waar niet. 
 Klein beginnen en ontdekken. 
De gemeente moet faciliteren en vooral de rol van communicator c.q.verbindingsofficier tussen 
verenigingen (en haar netwerkpartners) kiezen. 
Dwarsverbanden leggen. Alleen ga je sneller, samen kom je verder. 
 
Ook veel actieve leden. 
Geld aan overkoepelende stichting geven (voorbeeld Nijmeegse Cultuur Federatie), die vervolgens 
verdeeld. Levert natuurlijk netwerkeffect op.  
 
Iets terugdoen voor je subsidie is normaal. 
 
Moeilijk om over eigen grenzen te kijken vanwege interne vraagstukken dagelijkse praktijk. 
 
Rol vereniging: sociaal, bindend in de kern 
 
Spanningsveld: samenwerken en eigen interne organisatie 
 
Verenigingen die naast hun reguliere activiteiten sociaal-maatschappelijke meerwaarde creëren 
belonen als gemeente. 
 
De betekenis zit 'm al in de naam: vereniging 
 
Hoe bereiken we de inactieve inwoners. Wat zijn de oorzaken daarvan? 
Gemeente moet faciliteren om contributies zo laag mogelijk te houden. 
 
 



2. Wat kunnen inwoners en maatschappelijke organisaties zelf en waar hebben zij ondersteuning voor 
nodig 
 
Het woord subsidie schrappen. Niet je hand ophouden als verenigingen. Eerst je betekenis duidelijk 
maken in samenhang met anderen en dan gerichte ondersteuning vragen.  
Ook andere ondersteuning bieden als gemeente: 
- Gemeente moet kenniscentrum zijn die vragen van verenigingen kunnen beantwoorden. 
- Bureaucratie verminderen voor vrijwilligers. Maak het vrijwilligers makkelijker. 
 
Verenigingen moeten ouders en leden aanspreken op hun eigen verantwoordelijkheden.  
 
100% van de mensen bereiken lukt nooit, maar wel een systeem bedenken dat daarvoor open staat. 
Neutraal faciliteren als overheid en het vervolgens aan de inwoners over laten. 
 
Je vereniging open stellen voor alle wijkbewoners. 
 
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Dat geldt juist in een omgeving waar het aantal kinderen 
afneemt.  
 
Jong geleerd is oud gedaan. Al bij de jeugd moet de basis gelegd worden om te verenigen en 
gezamenlijk verantwoordelijkheid te dragen voor de samenleving. Het ondersteunen van 
jeugddeelname en het betrekken van jeugd bij het verenigingsleven is van cruciaal belang. Het ligt 
voor de hand dat de gemeente daar haar basissubsidie op inricht. 
 
3. Rol gemeente: Ondersteunen in randvoorwaarden  of (groepen) inwoners rechtstreeks financieren? 
 
En/en is van belang, afhankelijk van situatie. 
 
Pleidooi voor faciliterende gemeente in voorzieningen en handjes. We moeten af van subsidies. 
Het huidige systeem maakt dat verenigingen te gemakkelijk denken over hun maatschappelijke rol en 
verantwoordelijkheid. 
Aantal zaken wel ondersteunen, zoals jeugd. 
Invulling in maatschappelijke rol belonen als gemeente. 
 
Wat kunnen we als verenigingen als we veel meer subsidie krijgen? 
Bureaucratie verminderen en opbrengsten daarvan naar verenigingen (bijvoorbeeld 
muziekverenigingen vs muziekschool) 
Keerzijde: wel denken aan het algemene belang. 
Solidaire gedachte is ook belangrijk, evenals keuzemogelijkheden voor mensen. 
Denken in zelfredzaamheid, niet in concurrentie. 
De kracht van coalitie benutten. 
 
Er moet een gemeenschappelijke basis zijn (vitale inwoners en sterke sociale verbanden) maar er is 
ook onderscheid tussen muziek en sport. 
Er is onderscheid tussen veldsport en binnensport. 
Grote kernen, kleine kernen 
Cultuurverschillen in dorpen en gemeenten. 
Maatwerk en differentiatie, situationeel afhankelijk., vanuit een gezamenlijke visie, vitale omgeving. 
 
Centraliseren! (is niet per definitie grootschalig) 
Er is massa nodig om iets te kunnen organiseren. 
 
Niet alles over boord gooien, maar wijzigen van koers. 
Verbindingen leggen 
Buurtsportcoaches inzetten 
Experimenten inzetten 
 
Wat is de definitie van preventie? 
Wat gebeurt er als er geen verenigingen zouden zijn? 
Preventief klimaat bieden en faciliteren Negatieve ontwikkelingen ombuigen. 



 
De gemeente moet een progressief systeem ontwikkelen: Handhaven van (en minder investeren in) 
een basissubsidie en meer subsidiëren in het realiseren maatschappelijke effecten en ondersteunen 
kwetsbare groepen. 
Verenigingen moeten niet denken in subsidie, maar in inspanningen. Geld volgt daar op. 
Sociale cohesie werkt preventief. 
 
Allianties subsidiëren, als je mee wilt eten uit de ruif moet je je als vereniging aansluiten bij een 
alliantie, in welke vorm dan ook. 
 
Beginnen, evalueren en bijsturen, vanuit gemene delers. 
 
Soms zijn zaken niet levensvatbaar en ondersteuningswaardig. Durf ook dat te benoemen. 
 
Veel mensen willen het labeltje niet tonen. 
Verenigingen differentiëren al in hun contributiebeleid? 
Verenigingen hebben zicht op kwetsbare leden.  
Drempels verlagen. 
Jeugdsportfonds / 50+ regeling 
Stemmen om subsidies te verdelen 
 
Het niet-gebruik van regelingen, mogelijkheden en voorzieningen tegengaan door goede 
communicatie, voorlichting en samenwerking met netwerkpartners is belangrijk. 
 
Huisartsenrecept: lid worden van een vereniging! 
 
Professionals/deskundigen moeten aansluiten op initiatieven vanuit de samenleving en de 
verenigingen. 
 
Verenigingen worden cruciale schil/factor tussen gemeente en samenleving. 
We moeten met ons allen 'in opleiding' om te anticiperen op veranderingen.  
Dat faciliteren als gemeente 
Lerende netwerken opzetten, kleinschalig 
 
Initiatieven zijn heel vaak persoonsgebonden. 
 
Waar ligt de grens bij contributies? 
Als vereniging inkomenspolitiek bedrijven? 
De eigen bijdrage die mensen moeten betalen moet reëel zijn en mag/kan soms best hoger. 
 
 
Plenaire terugkoppeling Groep B 
 
Besef rol verenigingen verandert 
 
Samenwerking / netwerken / dialoog 
 
Iets terug doen voor subsidie 
 
Rol gemeente is meer dan subsidie verstrekken 
 
Basissubsidie + subsidie maatschappelijke effecten 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aantekeningen groep C 
 
Vraag 1: Wat is de betekenis van verenigingen nu en in de toekomst in het kader van de 

zelfredzame samenleving. 

Verenigingen zijn er voor het samenkomen en samen ontmoeten van mensen binnen de dorpen en de 

kernen. Als elke vereniging helder haar doel voor ogen heeft en de doelen van de gemeente zijn 

helder, dan kan dat elkaar versterken.  

Verenigingen kunnen elkaar ook versterken. Daar is de gemeente niet voor nodig. 

Als verenigingen meer gaan samenwerken dan kunnen ze elkaar ook ondersteunen bij het werken 

met diverse doelgroepen. Vanuit deze invalshoek kan eventueel subsidie worden aangevraagd. 

Vraag 2: Wat kunnen inwoners en maatschappelijke organisaties zelf en waar hebben ze de 

ondersteuning van de gemeente nodig. 

Verenigingen willen graag dat gemeente het gesprek open houdt. Als er initiatieven, verenigingen, 

accommodaties omvallen dan verwacht men dat de gemeente ondersteuning geeft om gesprekken 

aan te gaan voor alternatieven. Ook bij het samenbrengen van burgers/verenigingen om zo te 

onderzoeken wat die burgers zelf kunnen verwacht men ondersteuning van de gemeente. 

De verenigingen hebben zelf een taak in het open houden van diverse voorzieningen in een 

dorp/kern. Op die manier wordt er samengewerkt tussen organisaties om de leefbaarheid op pijl te 

houden. 

Verenigingen verwachten wel maatwerk per dorp. Elke dorp heeft haar eigenheid en daarmee heeft 

elk dorp ook andere ondersteuning nodig. De vraag die dit alles op roept is in hoeverre bewoners 

bereid zijn om mee te betalen aan de voorzieningen. De verwachting is dat burgers die bereidheid 

hebben. 

Vraag 3: Welke rol past de gemeente Oude IJsselstreek het beste? Is dat een rechtstreekse 

naar de burger of eentje via de verenigingen. 

De rol van de gemeente zou een mix moeten zijn van de inzet van menskracht, middelen en kennis 

om op die manier voorzieningen open te houden. Dat betekent zorg op maat en een bemiddelende 

rol.  Gemeente als verbinder van kennis en kunde. De gemeente komt om de hoek kijken vanuit 

gemeenschap en leefbaarheid als mensen het zelf niet meer kunnen. 

Ook hier de discussie en de opmerking dat elk dorp anders is en elk dorp een andere mix nodig heeft. 

De rol van de gemeente is de rol van faciliteerde vanuit de regelgeving. De gemeente levert maatwerk 

vanuit die regelgeving; ondanks en dankzij regelgeving. Men verwacht dat de gemeente de regels 

volgt op een manier dat het de initiatieven van de burgers ten goede komt. Als voorbeeld wordt 

genoemd de sluiting van een aantal peuterspeelzalen. Nu worden de regels daar strikt voor gevolgd 

en loopt de gemeente voorop op besluitvorming van de overheid. Wat nu om samen met de inwoners 

te kijken welke mogelijkheden er zijn binnen de regelgeving om de PSZ open te houden. Men vind het 

een gemis dat de gemeente die rol niet heeft opgepakt. 

Wel is het van belang dat de gemeente niet meewerkt aan oneerlijke concurrentie. Dat is uiteindelijk 

ook funest voor de leefbaarheid.   

Als gemeente moet je inspringen als de mensen, de gemeenschap er zelf niet meer uit komt.  Punt is 

wel dat het soms lastig is om te bepalen wanneer het moment aanwezig is dat men het niet meer zelf 

kan. En wie attendeert dan de gemeente dat ze nodig is. 



De optie werd opgeroepen dat de gemeente van de stenen is en dat de inwoners en verenigingen er 

zijn voor de ontmoeting.  Hiermee krijgt de gemeente een faciliterende rol in het bijpassen van 

financiële middelen als verenigingen zelf niet kun accommodatie kunnen (blijven) bekostigen. 

De inventarisatie van de wensen van de inwoners vind men weer wel een rol van de gemeente. Hier 

kwamen de gebiedsmakelaars om de hoek kijken als functionarissen die moeten weten wat er leeft en 

wat de wensen en behoeftes van de inwoners zijn.  

Men verwacht ook van de gemeente dat zij een soort van Salomonsoordeel kan vellen over het 

verdelen van gelden binnen de dorpen/kernen.  Hoe, daar zijn de meningen over verdeeld. Wel het 

uitgangspunt dat elk dorp wat anders nodig heeft.  

Vraag 4: Het subsidiëren van activiteiten door de gemeente. Wel doen of niet doen. 

Ja en nee. Voor beide antwoorden valt iets te zeggen. Of de gemeente moet subsidiëren is afhankelijk 

van het doel van de organisatie en of dit doel past in de doelen die de gemeente zichzelf heeft 

gesteld. 

Als een vereniging zelf genoeg geld heeft zou de gemeente eigenlijk niet moeten subsidiëren. Men is 

wel zo nuchter om zich te realiseren dat een begroting aangepast kan worden. Dus noodzaak voor 

financiering zou ook achteraf beoordeeld kunnen en moeten worden. 

Verenigingen moeten prikkels krijgen om zelf aan de slag te gaan om gelden binnen te halen. 

Onderling met elkaar overleggen en daarbij elkaars succesnummers uit te wisselen is een idee die dit 

kan bevorderen. 

Iedereen vind het van belang dat effect van de activiteit en/of vereniging wordt benoemd. Aan de ene 

kant stelt men dat er altijd effect is (ontmoeting, eenzaamheid bestrijden). Aan de andere kant valt 

voor mensen niet te benoemen welke andere effecten er eigenlijk zijn bij de activiteiten die ze doen. 

Subsidiëren vanuit de gewenste effecten wordt dan lastig. 

Subsidiëren vanuit de gemeente heeft als voordeel dat er sprake is van een continuïteit die andere 

partners niet kunnen leveren.  

De vraag werd opgeroepen wat er zou gebeuren als alle subsidies op verenigingen zou worden 

stopgezet. Eigenlijk kwam daarop een verrassend antwoord: waarschijnlijk niet veel. Een vraag om 

nog eens verder te onderzoeken! 

Vraag 5: Komt verenigingssubsidie van de gemeente ten goede aan alle burgers of is zij 

bedoeld voor de kwetsbaren. 

Als je subsidie geeft voor alleen de kwetsbaren roep je daarmee gelijk de vraag op wie dan kwetsbaar 

is. Iemand met een minimum inkomen is niet per definitie kwetsbaar. Daarnaast kom je op het vlak dat 

je als gemeente gaat bepalen dat als mensen roken en drinken en een laag inkomen hebben geen 

recht hebben op een aangepast tarief, anderen vinden dat de overheid zich niet met ene levensstijl 

van burgers mag bemoeien. De gemeente in de opvoedende rol moet je misschien niet willen. 

De stelling werd opgeroepen dat subsidie niet bedoeld is voor de ambitie van een vereniging. Als een 

sportclub in de hoogste divisie wil spelen, moet zij dat zelf weten. Subsidie van de gemeente is hier 

niet het middel voor. 

Iedereen moet deel kunnen nemen aan het verenigingsleven.  Bij kwetsbaren hebben we het daarom 

niet alleen om mensen met een lager inkomen, maar b.v. ook over kinderen met ADHD. (voorbeeld 

van een activiteit voor deze doelgroep bij de turnvereniging). Het aanbieden van een activiteit voor 

kwetsbaren is iets van de vereniging. Subsidie is er dan eventueel voor om leiding te scholen hoe ze 



kunnen omgaan met diverse doelgroepen. Op die manier wordt subsidie gebruikt om zoveel mogelijk 

doelgroepen binnen het verenigingsleven te bedienen. 

Vraag 6: Welke eigen bijdrage vraag je aan deelnemers van activiteiten. Wil je als 

belastingbetaler mee betalen voor het in stand houden van verenigingen waar je geen 

deel van uit maakt. 

Als voorbeeld werd genoemd het instellen van een solidariteitsfonds per vereniging. Leden die het 

willen en kunnen betalen brengen geld binnen om leden die moeite hebben om de contributie te 

betalen binnen te houden. Het voorbeeld roept ook gelijk weerstand op. Mensen willen graag bepalen 

wie daar dan voor in aanmerking komt. Hier ook het al dan niet wenselijk rol van opvoeder die bepaald 

hoe mensen mogen leven. 

Uitgangspunt van contributie is dat deze 100% dekkend is voor de activiteiten die de vereniging 
organiseert.  Dat ze de eigen broek op kunnen houden. Subsidie kan dan eventueel worden 
aangewend voor een accommodatie of opleiding van leiding. Sportkantines werden genoemd als 
mogelijkheid voor de vereniging om eigen inkomsten te generen. 
 
Plenaire terugkoppeling groep C 
 
1. 
Samenwerking tussen verenigingen en met gemeente Samenwerken vanuit je doel en ambitie 
 
2. 
Gemeente: Samenbrengen partijen vanuit leefbaarheid Ver. Elkaar helpen om faciliteiten open en 
bereikbaar te houden. 
Maatwerk per dorp 
 
3. 
Faciliteren in regelgeving 
Er zijn als mensen het zelf niet meer kunnen Bemiddelen / makelen Verbinden kennis en kunde Eerlijk 
verdelen van middelen 
 
4. 
Subsidie afhankelijk van aansluiting bij doelen gemeente Prikkels om verenigingen zelf te laten 
werken Aantoonbaar bijdragen aan effect Wat als je alle huidige subsidies stop zet? 
 
5. 
Iedereen moet deel kunnen nemen aan verenigingen Verenigingen bedienen groepen Wat is een 
kwetsbare burger 
 
6. 
Solidariteitsfonds instellen per vereniging of door verenigingen gezamenlijk. Verenigingen houden 
eigen broek op. Als dat echt niet kan subsidiëren 
  



Bijlage: Presentatie/inleiding wethouder Bert Kuster 
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Grote veranderingen in het Sociaal Domein

- Decentralisaties (transitie en transformatie), forse opgave voor
gemeenten.

- Veranderingen bieden kansen om het anders, samen met en 
dichter bij inwoners in te richten.

- Fundamentele keuzes maken richting de toekomst, inhoudelijk en 
financieel.

 

 



 

Wat doet de gemeente nu?

- Subsidieregeling verenigingsleven welzijn, cultuur en sport         

- Subsidies ‘professionele organisaties basisniveau’ 

- Evenementen en incidentele subsidies

- Naast subsidie:

- Accommodaties en tarieven

- Collectieve vrijwilligersverzekering

- Inzet medewerkers gemeente

- Servicepunt vrijwilligerswerk

 

 

 

 

Raadsperiode 2014 – 2018:

• het procesakkoord ‘Zo zijn onze manieren’;

• het werkakkoord ‘Zo zijn onze afspraken’;

Sociaal Domein:

• het beleidplan Sociaal Domein ‘Samen, voor elkaar;            
op weg naar een betrokken gemeente’

Nieuw gemeentelijk beleid

 

 



- Verantwoordelijkheid, solidariteit, vroegsignalering en preventie

- Maatschappelijke effecten

- Eigen kracht en zelforganiserend vermogen 

- Ondersteuning kortdurend, eenvoudig en groepsgewijs

- De samenleving is aan zet en de gemeente faciliteert, 
ondersteunt  en inspireert

Uitgangspunten vanuit sociaal domein

 

 

 

 

- Voorkomen is beter dan genezen.

- Verantwoordelijkheid voor het eigen leven.

- Voor wat hoort wat.

- De vraag staat centraal, niet het aanbod.

- Zo licht als mogelijk en zo zwaar als noodzakelijk.

- Een leven lang leren.

- Korte lijnen en daadkracht.

- Afstemmen.

- Resultaat telt.

- De vorm van hulp en ondersteuning is aanpasbaar.

- Een zachte landing en continuïteit van zorg.

- Lokaal waar kan, regionaal wanneer dat nodig is.

Leidende principes sociaal domein:
bouwstenen voor subsidiebeleid

 

 

 

 



- Structurele of incidentele ondersteuning?

- ‘Standaardsubsidie’ of bijdrage aan maatschappelijke effecten?

- Andere rollen en verantwoordelijkheden gemeente,
organisaties en (groepen) inwoners?

Op weg naar nieuwe vormen van 

ondersteuning en een nieuwe subsidieregeling…….

 


