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Inleiding
De Algemene Subsidieverordening (ASV) biedt een algemeen juridisch kader voor
subsidieverstrekking door de gemeente Gulpen-Wittem. De verordening is een algemeen verbindend
voorschrift: de bepalingen gelden volledig en voor alle betrokken partijen. Wij hebben de juridische
grondslag vormgegeven op basis waarvan wij subsidie kunnen toewijzen of afwijzen aan iedereen die
subsidie aanvraagt.
De bijbehorende Beleidsregels zijn een uitwerking van de Algemene Subsidieverordening. In deze
regels wordt in principe de vertaalslag gemaakt van het vigerende beleid (breed: o.a. Samen Doen,
JOGG, GGD, Strategische Visie) naar subsidieregels. De subsidieverordeningen en-beleidsregels
dienen bestaande inhoudelijke beleidskaders te ondersteunen.
Als gemeente hebben we geconstateerd dat de huidige ASV en de beleidsregels
(Subsidieverordening Welzijn 2009; Grondslagen voor de berek ening van subsidie, 2e wijziging, juni
2012) niet (meer) aansluiten bij de praktijk, zowel inhoudelijk als juridisch. In de vigerende Algemene
Subsidieverordening zijn de volgende ‘soorten’ subsidies opgenomen:
-

-

Jaarlijkse waarderingssubsidie aan verenigingen
Jaarlijkse subsidie aan (semi-)professionele zorgorganisaties
Jaarlijkse subsidie Educatie (o.a. Bibliotheek)
Jaarlijkse subsidie Kunst & Cultuur (o.a. culturele evenementen en activiteiten)
Evenementensubsidie (beeldbepalende evenementen, evenementen die bijdragen aan de
acht gestelde milleniumdoelen)
Activiteitenfonds (fonds ter stimulering van bijzondere activiteiten binnen de gemeente
Gulpen- Wittem gericht op de inwoners van Gulpen- Wittem, maximaal 8
verenigingen/instellingen per subsidiejaar.
Jubilea en Kampioenschappen (€30,- per jubilerende vereniging, €22,- per jubilerende
Carnavals vereniging)
Accommodaties
Samenwerking en fusie

Op basis van de vigerende regelingen hebben we gekeken naar een passendere indeling, waarbij er
een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen de verschillende aanvragers en passend bij en
ondersteunend aan het vigerende beleid. Dit beleid heeft zich in de afgelopen jaren naast de
subsidieverordening ontwikkeld waardoor er een scheefgroei is ontstaan tussen het beleid en de
bijbehorende subsidie (bijvoorbeeld het stimuleren van het werven van jeugdleden bij verenigingen,
terwijl we nu weten dat in de context van o.a. demografische krimp en ontgroening álle leden er toe
doen, ongeacht leeftijd). Activiteiten en initiatieven die we nu belangrijk vinden, kunnen we vaak niet
honoreren omdat het (verouderde) subsidiebeleid daar geen ruimte voor biedt.
De afstemming op de vigerende beleidskaders is met de focus op de beleidskaders van het Sociaal
Domein gezocht. Meer specifiek is aansluiting gezocht op:
•
•
•
•
•
•
•
•

De Koers van Gulpen- Wittem;
‘Duurzaam versterken en ontwikkelen’, ‘Strategische Visie Gulpen-Wittem 2009-2020’;
Visie ‘Samen Doen’ 2015-2020;
Kadernota ‘Ik ben omdat wij zijn’ (Zelfsturing);
‘Gezondheid in Zuid-Limburg, van signaalrood tot bronsgroen’ 2016-2019;
‘Toekomstagenda Sociaal Domein Maastricht-Heuvelland 2022’;
Wettelijke kaders;
AWB.

Subsidieregelingen
Met bovenstaande informatie hebben we schematisch een nieuwe verdeling van de regelingen
opgesteld (gebaseerd op inhoudelijke aspecten van de regelingen en het vigerende beleid). Op de
volgende pagina staat een schematische weergave van de voorgestelde subsidieregelingen. Per
regeling zal hieronder een toelichting volgen.
Aanvullend daarop is het belangrijk om naast de Subsidieverordening op zich (de regels) om aan
verenigingen, organisaties en burgers uit te leggen wat de gemeente met deze subsidie beoogd
(vertaalslag van beleid naar subsidie en de vertaalslag van intern naar extern en andersom). Het is
belangrijk om de veranderende verhouding tussen burgers en overheid uit te dragen en te handelen
vanuit de bedoeling. We vinden het belangrijk dat we:







Kennis delen en uitleggen waarom we doen wat we doen;
Investeren in relatie met verenigingen, organisaties en burgers (onder andere door de
inzet van onze verbindingsmakelaar);
Investeren in communicatie met verenigingen (voorbeeld uit de praktijk: ‘kan ik bij
jullie langskomen om het over mijn subsidieaanvraag te hebben?’);
Actief meedenken en –kijken met aanvragers, met als doel dingen mogelijk maken.
Dus: een aanvrager bellen en vragen om een persoonlijke uitleg werkt beter dat
alleen kijken naar een formulier;
Steeds met de voeten in de klei blijven staan en afstemmen waar dat nodig is (terug
naar de bedoeling).

Een goede communicatiestrategie is hierin belangrijk. Met de afdeling communicatie zal een
strategie/campagne worden voorbereid om de communicatie zo goed en breed mogelijk uit te zetten.
Activiteitenfonds
In de huidige ASV is het voor verenigingen en (burger)initiatieven mogelijk om een bijdrage aan te
vragen uit het Activiteitenfonds of de Evenementensubsidie. Jaarlijks ontvangt de gemeente ongeveer
60 subsidieaanvragen die naast de reguliere subsidies worden aangevraagd. Omdat we de
beleidsregels voor Activiteitensubsidie en Evenementensubsidie hebben opgesteld, moeten
aanvragen aan die voorwaarden voldoen. In de praktijk blijkt dat deze voorwaarden beperkend
werken. Goede initiatieven en projecten voldoen vaak niet aan alle gestelde (kwantitatieve) crit eria,
waardoor we genoodzaakt zijn om aanvragen af te wijzen. Ter illustratie een selectie uit de genoemde
criteria van het Activiteitenfonds:




Er mogen per jaar maximaal 8 verenigingen/instellingen gebruik mak en van het
Activiteitenfonds (Subsidieplafond is €6000,-).
Het betreft een grootschalige activiteit, met een minimum van 100 bezoek ers.
Het betreft een activiteit waarbij minimaal 2 verenigingen/ organisaties uit Gulpen- Wittem
samenwerk en.

Een alternatief hebben we gezocht in de Samen Doen Regeling: zowel met betrekking tot de criteria
(meer maatschappelijk) als tot de financiële mogelijkheden (budgetten samengevoegd, waardoor er
meer ruimte is). Deze regeling wordt later in deze toelichting uitgelegd.

Schematische weergave Subsidieregelingen

REGELING

DEELREGELING

Basissubsidie
Ja a rlijkse waarderingssubsidie voor het
vereni gingsleven

Regeling Samen Doen
Acti vi teiten en initiatieven die bijdragen aan
de ui tgangspunten va n Samen Doen

Samen Doen Subsidie
Acti vi teiten va n verenigingen,
vri jwi lligersorganisaties, burgers

Subsidie Hoeskamer
Hoeskamer per kern - €2500,-

Subsidie Zelfsturing Samen Doen
Deelregeling, waarbij de juridische grondslag
i s opgesteld om te kunnen werken met de
door de Raad beschikbaar gestelde
€150.000,-

Subsidie Laaggeletterdheid
Mi ddels pilotprojecten (in s amenwerking
met Bi bliotheekwerk) de l aaggeletterdheid
bi nnen onze gemeente verminderen
Budgetsubsidie
Bedoeld voor maatschappelijke
(s emi)professionele organisaties die gericht
zi jn op welzijn en zorg

Incidentele subsidie

Jubilea verenigingen en
vrijwilligersorganisaties
Kunst, Cultuur en recreatie
Het rijke en cultureel diverse leven binnen de
gemeente versterken, dat eveneens zijn weerslag
heeft op het toeristische en recreatieve karakter van
onze gemeente.
Hieronder is ook expliciet Cultuureducatie
ondergebracht, waarmee we de jongeren in onze
gemeente al vroeg in aanraking kunnen laten komen
met Kunst en Cultuur.

Basissubsidie
De basissubsidie is een nieuwe naam voor de huidige Waarderingssubsidies aan verenigingen en
vrijwilligersorganisaties, die jaarlijks worden uitgekeerd. In de vigerende regeling zien we dat de
toekenning van deze subsidie gegroeid is uit een (vergaand) verleden: aanvragen, toezeggingen,
geschiedenis: dat zijn de redenen waardoor een verenigingen in aanmerking komt voor jaarlijkse
subsidie. Wat we daarnaast hebben geconstateerd is dat subsidie wordt toegekend op basis van
leeftijdsdifferentiatie van de leden, waarbij de nadruk ligt op het werven van jeugdleden. Gezien de
actuele maatschappelijke en demografische ontwikkelingen (vergijzing, krimp, ontgroening) zijn wij
van mening dat álle leden (en vrijwilligers) belangrijk zijn: zij voeren namelijk gezamenlijk een hobby
uit, waardoor de leefbaarheid in de kernen wordt behouden en vergroot. Daarom hebben we in de
berekening van de subsidie rekening gehouden met een groter ‘basisbedrag’ en een minder grote,
variabele component: zo blijft het jaarlijkse subsidiebedrag in ieder geval stabieler.
Voorbeeld
In de ASV Welzijn 2012 staat bijvoorbeeld bij de Schutterijen een bedrag per jeugdlid van €150,-. Als één
jeugdlid wegvalt, is dat een substantiële vermindering in het totale subsidiebedrag voor de schutterijen; het
vaste bedrag is namelijk €600,-.

Er is ook gekeken naar de indeling van verenigingssoorten. Zo stonden de schutterijen onder de
categorie ‘Volkscultuur’ ingedeeld. Het Schutterijwezen draagt bij aan het behoud van deze
volkscultuur, echter, de kostenstructuur en activiteiten komen meer overeen met de HaFaBraverenigingen binnen onze gemeente dan met bijvoorbeeld het Sinterklaascomité.
Vanuit het verenigingsleven zijn er bij ons geen signalen binnengekomen dat de huidige
subsidiebedragen niet (meer) passend zouden zijn of dat er door het huidige subsidiebeleid
problemen zijn ontstaan. Wij zijn ons bewust van het feit dat een vereniging in de basis altijd te kort
heeft aan financiële middelen, leden en vrijwilligers. Deze problematiek hebben we in het opstellen
van het subsidiebeleid meegenomen door niet te bezuinigen, maar juist meer ruimte te creëren voor
sociale en maatschappelijke initiatieven. We proberen hierbij het verenigingsleven te stimuleren en
toekomstbestendig te houden. Dit is op de volgende wijze in het subsidiebeleid vertaald:
-

-

-

-

-

Aan de bedragen in de basissubsidie is niet tot nauwelijks iets gewijzigd;
Door het opstellen van de Samen Doen- subsidie is ruimte gemaakt voor o.a. verenigingen
om aanvullende subsidie aan te vragen voor activiteiten en initiateven die zij extra (buiten het
reguliere aanbod) willen organiseren. Het Sinterklaas comité ontvangt bijvoorbeeld €200, subsidie, maar kan een aanvraag voor Samen Doen-subsidie aanvragen als bijvoorbeeld blijkt
dat er veel meer kinderen meedoen dan in een andere kern.
De verenigingen moeten gewaardeerd worden om wat zij doen en betekenen voor onze
gemeenschap; de maatschappelijke meerwaarde weegt voor ons zwaarder dan de
kernactiviteiten van de verenigingen. Alleen muziek maken is leuk, maar samen klinkt het
beter: dat is het uitgangspunt.
De context van Samen Doen is het bijdragen aan de zelfredzaamheid van burgers. Door lid te
zijn van een verenigingen doe je mee, hoor je erbij en is er eveneens sprake van sociale
controle in positieve zin: als er iets is met een lid, dan wordt dit (vaak) opgemerkt en gezien.
De sociale cohesie waaraan verenigingen bijdragen zorgt voor een prettige leefomgeving. Dit
willen we zolang mogelijk en zo goed mogelijk behouden; dat is de reden om verenigingen te
ondersteunen in financiële zin.
Verenigingen die in aanmerking komen voor basissubsidie moeten in de nieuwe periode een
nieuwe aanvraag indienen. Zo hebben wij zicht op de huidige situatie (adressen, aantal leden,
wat doet een vereniging eigenlijk).
Transparantie in de zin van hoogte van bedragen aan basissubsidie: de bedragen zijn vanuit
een verleden gegroeid. Uit (eigen) onderzoek en vergelijkingen van subsidies aan
verenigingen in vergelijkbare gemeenten, blijkt dat deze bedragen redelijk en passend zijn

voor verenigingen. Daarbij moet opgemerkt worden dat er vooraf geen signalen uit het
verenigingsleven (breed) zijn gekomen dat de subsidiebedragen niet passend zijn. Het
leveren van maatwerk is nodig; daar waar verenigingen in de knel komen gaan we het
gesprek aan. Aan de andere kant: verenigingen die meer leden hebben dan voorheen,
worden ook geholpen.
Voorbeeld
Het ledenaantal van Tennisvereniging Tempo is in het laatste jaar meer dan verdubbeld. We gaan met deze
vereniging in gesprek hoe we dit in de subsidie gaan verwerken. We gaan daarbij verder dan alleen het
subsidiebedrag en vragen ook hoe zij dit resultaat hebben behaald. Wellicht kunnen andere verenigingen
daar van leren!

Uitleg per verenigingssoort
De gemeente waardeert haar verenigingen in dit subsidiebeleid om de maatschappelijke meerwaarde
die verenigingen bieden. In de Strategische Visie wordt gesproken over het ‘cement van de
samenleving’. Welke meerwaarde hebben verenigingen dan? Hieronder is dit in schematische vorm
per verenigingssoort uitgelegd. We willen daarbij opmerken dat dit de kern is, alle maatschappelijke
effecten van de verenigingen beschrijven voert hier te ver.
Verenigingssoort
Ouderenwerk, jeugdwerk,
kindervakantiewerk,
vrouwen
Ouderenverenigingen
Zonnebloem
ZijActief

Maatschappelijke zorg

Maatschappelijke meerwaarde
Ouderenverenigingen
Ouderenverenigingen organiseren activiteiten voor een
specifieke doelgroep, namelijk ouderen binnen de
gemeente. De activiteiten zijn er voornamelijk op gericht om
gezellig samen iets te doen en dragen bij aan (persoonlijke)
ontwikkeling, zelfredzaamheid, het verminderen van
eenzaamheid en sociale cohesie. Derhalve dragen deze
verenigingen bij aan een prettige woonomgeving, waar
(alle) burgers kunnen participeren en iedereen mee kan en
mag doen.
ZijActief (Vrouwenverenigingen)
Vrouwenverenigingen organiseren activiteiten voor
specifieke ) doelgroep, namelijk (actieve) vrouwen uit de
gemeenschap (jong en oud). De activiteiten zijn er
voornamelijk op gericht om gezellig samen iets te doen en
dragen bij aan (persoonlijke) ontwikkeling, zelfredzaamheid
en sociale netwerken. Derhalve dragen deze verenigingen
bij aan een prettige woonomgeving, waar burgers kunnen
participeren en iedereen mee kan en mag doen.
Jeugdwerk/Kindervakantiewerk zijn verenigingen die
specifiek voor de jonge doelgroep activiteiten ontwikkelen.
Kinderen –meestal van basisschoolleeftijd- kunnen op die
manier samen en in een speelse setting met elkaar spelen
en samen dingen doen. Dit draagt bij aan hun sociale
ontwikkeling, en aan de sociale cohesie binnen de kernen
(mede door de ouderbetrokkenheid bij deze activiteiten).
-

Verenigingen en organisaties die gericht zijn op zorg en
welzijn, zoals de Zonnebloem. Deze verenigingen
organiseren activiteiten voor specifieke (oudere) doelgroep,
namelijk ouderen en zieken binnen de gemeente. De
activiteiten zijn er voornamelijk op gericht om gezellig
samen iets te doen en dragen bij aan (persoonlijke)
ontwikkeling, zelfredzaamheid, het verminderen van
eenzaamheid en sociale cohesie. Derhalve dragen deze
verenigingen bij aan een prettige woonomgeving, waar
burgers kunnen participeren en iedereen mee kan en mag
doen.

Kunst en Cultuur
Hafabra en schutterijen

-

Muziekverenigingen zorgen ervoor dat leden samen muziek
kunnen maken. Want alleen muziek maken is mooi, maar
samen klinkt het beter. Muziek maken draagt bij aan de
ontwikkeling van mensen. Het is goed voor je brein,
vergroot je concentratie etc. Maar ook de onderlinge
samenhang binnen de vereniging is belangrijk. Leden
hebben een gezamenlijke hobby, er ontstaan
vriendschappen, kortom: er is sprake van onderling contact
(sociale cohesie).

De maatschappelijke meerwaarde van deze verenigingen zit in:
-

Signaleringsfunctie (weten hoe het met andere leden gaat
en mits nodig, kunt helpen of hulp kunt inschakelen);

-

Bijdragen aan gezamenlijke vieringen en tradities: om het
dorp bij elkaar te krijgen doet iedereen mee (Denk aan
bijdragen / deelnemen aan carnavalsoptochten,
Koningsdag, Dodenherdenking, missen en processies).

NB: De schutterijen zijn in de vigerende ASV ingedeeld onder
Volkscultuur (carnavals verenigingen en verenigingen die jaarlijks
een festiviteit organiseren zoals Oranje comité, Sinterklaas comité,
etc.). De schutterijen hebben echter eenzelfde verenigings - en
kostenstructuur als de HaFaBra-verenigingen. Derhalve zijn de
schutterijen in deze categorie ingedeeld.
Kunst en Cultuur
Toneelverenigingen en
koren

De verenigingen zorgen ervoor dat leden samen kunnen zingen of
toneel kunnen spelen. Zij zijn bezig op cultureel en kunstzinnig vlak
en de activiteiten dragen bij aan persoonlijke ontwikkeling. Ook de
onderlinge samenhang binnen de vereniging is belangrijk: leden
hebben een gezamenlijke hobby, er ontstaan vriendschappen,
kortom: er is sprake van onderling contact. Sociale cohesie z oals
we dat noemen. Mensen kunnen op laagdrempelige wijze meedoen
(koren), met de toneeluitvoeringen wordt een grote groep inwoners
in aanraking gebracht met toneel.
Maatschappelijke meerwaarde van de verenigingen komt tot uiting
in:
- Signaleringsfunctie (weten hoe het met andere leden gaat en mits
nodig, kunt helpen of hulp kunt inschakelen);
- Bijdragen aan gezamenlijke vieringen en tradities: om het dorp bij
elkaar te krijgen doet iedereen mee; denk aan bijdragen /
deelnemen aan carnavalsoptochten, Koningsdag,
Dodenherdenking, missen en processies.

Kunst en Cultuur
Volkscultuur - Verenigingen
gericht op (jaarlijkse)
activiteiten voor de
gemeenschap

Deze verengingen organiseren gemiddeld een keer per jaar
activiteiten, meestal rondom feestdagen en/of bijzondere dagen.
Vaak gaat het om behoud van traditie en gezamenlijke vieringen.
De activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk en laagdrempelig:
voor de gemeenschap dus. De verenigingen hebben over het
algemeen geen vaste leden (die bijvoorbeeld iedere week of maand
bij elkaar komen); de activiteit is het moment waarop iedereen bij
elkaar komt. Derhalve is contributie bij de meesten niet aan de
orde.
Het betreft hier o.a.:
Carnavals verenigingen

Sportverenigingen

Sinterklaascomités
Oranjecomités

Sportverenigingen dragen bij aan het lichamelijk welzijn van
burgers. Door het aanbieden van breedtesport kunnen burgers
meedoen: dat levert fysiek voordeel op, maar ook voordeel op het
sociale vlak. De verenigingen zorgen namelijk voor een sociale
infrastructuur: het samen sporten staat voorop. Leden hebben een
gezamenlijke hobby, er ontstaan vriendschappen, kortom: er is
sprake van onderling contact. Sociale cohesie zoals we dat
noemen. Buiten verenigingsactiviteiten pakken leden zich ook
samen en ondernemen activiteiten.

Regeling Samen Doen
De aanleiding om een aparte subsidieregeling op te tuigen voor projecten en activiteiten die binnen de
Samen Doen Visie waren de verouderde voorwaarden en criteria in de vigerende ASV. In de
gemeente gebeuren veel goede dingen waaraan wij graag willen bijdragen. De vigerende ASV biedt
daar weinig tot geen ruimte voor. Om het vigerende beleid goed uit te kunnen dragen, is het belangrijk
dat het subsidiebeleid daarop volgt. Dat is nu niet het geval.
Door de Samen Doen-subsidie is het voor verenigingen, vrijwilligersorganisaties en burgerinitiatieven
mogelijk om (extra) subsidie aan te vragen voor activiteiten en initiatieven die bijdragen aan de
zelfredzaamheid van de inwoners van Gulpen-Wittem. In principe is deze regeling dus een uitwerking
(vertaalslag) van de visie Samen Doen. Hieronder is een voorbeeld opgenomen ter illustratie.
Voorbeeld
Een vereniging zet zich in om vereenzaming van ouderen te bestrijden door hen actief te
betrekken bij het verenigingsleven. De vereniging kan hiervoor een extra subsidie voor
aanvragen, bijvoorbeeld bovenop de basissubsidie die zij al ontvangen.

De Visie Samen Doen omvat een breed werkveld. De subsidieaanvragen die tot op heden zijn
ingediend bij het activiteiten- of evenementenfonds zijn -afhankelijk van het karakter- met het oog van
Samen Doen beoordeeld.
Om die reden hebben we een aantal deelregelingen gemaakt.





Samen Doen Subsidie (algemeen)
Subsidie Hoeskamer-subsidie
Subsidie Zelfsturing Samen Doen
Subsidie Laaggeletterdheid

Regeling Samen Doen Subsidie (algemeen)
Uit de inventarisatie van de incidentele subsidieaanvragen die ingediend zijn hebben we veel
informatie gehaald. Zo zien we dat het voor organisaties lastig in te schatten is welk bedrag zij kunnen
aanvragen bij de gemeente. Of organisaties vullen geen bedrag in. Met de inventarisatie in ons
achterhoofd hebben we gekeken naar activiteiten afgezet tegen een financiële waardering en zijn we
gekomen tot een drietal bedragen, €100,- €250,- en €500,- of meer.
Organisaties die een basissubsidie ontvangen kunnen een bedrag aanvragen bovenop de
basissubsidie, mits de activiteiten aansluiten op de criteria en niet behoren tot hun reguliere
activiteiten. Ook organisaties die geen jaarlijkse subsidie ontvangen kunnen een aanvraag indienen.
Regeling Hoeskamer-subsidie
Hoeskamers dragen op laagdrempelige manier bij aan leefbaarheid binnen kernen, maar kunnen in de
huidige regelingen niet of nauwelijks weggezet worden. Derhalve hebben we deze specifieke
categorie onder een deelregeling gebracht. Dit is een gekaderde regeling, specifiek voor activiteiten
en initiatieven in de Hoeskamers. Door de Hoeskamers te faciliteren middels een financiële bijdrage
dragen we indirect bij aan onze beleidsdoelstellingen.
Regeling Zelfsturing Samen Doen
De visie Samen Doen heeft veel raakvlakken met Zelfsturing. Zelfsturing gaat over burgers die zelf de
verantwoordelijkheid nemen voor hun omgeving. Activiteiten en initiatieven die hieruit voortvloeien
dragen bij aan de leefbaarheid en sociale cohesie in de kernen; een van de aspecten Samen Doen.
Derhalve hebben we de keuze gemaakt om dit onder de paraplu van Samen Doen te laten vallen,

maar wel onder een aparte regeling. De regeling Zelfsturing Samen Doen is bedoeld voor initiatieven
die de voorwaarden scheppen voor gemeenschapsontwikkeling en sociale initiatieven.
De kaders van deze regeling zijn vrij breed gehouden, met als reden dat Zelfsturing een proces is
waarvan we vooraf niet (precies) weten wat het resultaat gaat zijn. Het biedt ruimte aan vernieuwing
en innovatie op het gebied van gemeenschapsontwikkeling. Dat vergt ook een nieuwe en andere rol
van de overheid. We trekken hierin samen op met de Zelfsturingsgroepen, en proberen heb zo goed
mogelijk te betrekken bij het proces. Inmiddels zijn –prettige- gesprekken gevoerd met een
afvaardiging van de kernoverleggen, waarin uitgelegd is wat de regeling inhoudt en waar zij zelf input
hebben gegeven. De verslagen van deze bijeenkomsten zijn bijgevoegd, evenals de schriftelijke
beantwoording van de vragen die voorafgaand aan het Sprekersplein van 14 september 2017 zijn
ingediend. Deze vragen zijn met de afvaardiging besproken.
Regeling Laaggeletterdheid
De raad van onze gemeente heeft unaniem een motie aangenomen inzake laaggeletterdheid en het
college opgedragen te onderzoeken welke maatregelen er nodig zijn om functionele
analfabeten/digibeten te bereiken en zo te bewerkstelligen dat de kloof tussen overheid en deze
kwetsbare groep burgers te verkleinen. Inmiddels is een budget vrijgemaakt om met
Laaggeletterdheid aan de slag te gaan. Dit specifieke budget hebben we ondergebracht in de regeling
Laaggeletterdheid. Samen Doen is hier wederom de paraplu; de gevolgen van laaggeletterdheid
hebben consequenties voor verschillende werkvelden binnen het Sociaal Domein. Door in te zetten op
de vermindering van laaggeletterdheid werken we direct en indirect aan de verbetering van de
zelfredzaamheid van deze doelgroep.

Budgetsubsidie
De budgetsubsidie is bedoeld voor maatschappelijke (semi) professionele organisaties. In deze
regeling is ten opzichte van de vigerende ASV alleen gewijzigd dat er een uitvoeringsovereenkom st
wordt opgesteld waarin prestatieafspraken worden opgenomen.
Incidentele Subsidies
Onder dit hoofdstuk vallen de subsidies die we niet onder kunnen brengen in bovenstaande
regelingen, maar die toch raakvlakken hebben. Zo is de jubileumsubsidie voor verenigingen en
stichtingen ondergebracht onder deze noemer. De andere deelregeling die we hebben benoemd is
Kunst, Cultuur en Recreatie. De subsidieaanvragen die tot op heden zijn ingediend voor evenementen
en activiteiten hebben veelal een kunstzinnig of cultureel karakter, óf dragen bij aan het recreatief
klimaat (evenementen). Bij het opstellen van de regeling hebben we breed gekeken naar de
strategische en toeristische visie; ook hier is de subsidieregeling een vertaling van wat we in dat beleid
hebben vastgelegd.

