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Samenvatting
Uw raad heeft bij de behandeling van de Kadernota 2016 besloten om alle kleine
subsidies per 2017 te schrappen. U heeft hierbij ons college opgedragen om met
een nieuw subsidiekader te komen.
De afgelopen periode hebben wij gewerkt aan het ontwikkelen van dit nieuwe
kader. De uitwerking hiervan loopt via 4 profielen: cultuur & evenementen,
participatie & informele zorg, jeugd en wijkwensen.
Middels deze raadsinformatiebrief informeren wij u over onze bevindingen en het
vervolgproces.

Inleiding
Het besluit om alle bestaande subsidies te beëindigen biedt kansen om zaken te
herzien, nieuwe mogelijkheden te verkennen en los te komen van verplichtingen uit
het verleden. We kunnen nu als het ware onze huidige subsidies "resetten." Dit
biedt de kans om - met de stad - te zoeken naar nieuwe initiatieven en
mogelijkheden. Hier staat tegenover dat bestaande structuren, in dit geval de
huidige beleidsdomeinen, houvast bieden en dat het niet in alle gevallen wenselijk is
om met het bestaande rigoureus te breken.
Om deze reden is ervoor gekozen om het kader uit te werken volgens 4 profielen.
De werkwijze rondom de invulling van het nieuwe kader is uitgesplitst in
2 onderdelen: inhoudelijk en procesmatig.
Inhoudelijk; welke doelen streven we na waarvoor we subsidie beschikbaar stellen?
Procesmatig; hoe ziet de nieuwe rol van de gemeente en stad eruit vanuit de
opdracht van de raad om meer te zoeken naar een rol als mogelijk -maker. Uw raad
heeft eerder al kaders gegeven over deze nieuwe rol van de gemeente en stad.
Hieronder gaan we eerst in op het procesmatige deel, namelijk de uitwerking van
onze rol als 'mogelijk-maker en andere kaders hierbij. Hier stellen we een
vervolgtraject bij voor.
Voor wat betreft de inhoudelijke kaders per profiel geldt dat we de verkenning
hiernaar grotendeels hebben afgerond. Wij informeren u per profiel over de
bevindingen. Hierbij gaan we ook in op het financiële aspect van de opgave en wat
dit betekent voor het nieuwe beschikbare budget.

Doelstelling
De omgeving verandert en wij veranderen mee. Als gemeente hebben wij onze rol
herzien. Dit volgt uit het politiek akkoord wat is vertaald in de opdracht Agenda voor
de Stad. We zoeken naar een nieuwe balans in de verhouding tussen de gemeente,
onze inwoners, ondernemers en samenwerkingspartners. Als gemeente scheppen
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we randvoorwaarden en bieden we initiatieven de ruimte. Dit doen we vanuit de
gedachte dat de basis van onze stad wordt gevormd door de kracht en
vindingrijkheid van de Dordtenaar.
Vanuit deze nieuwe rol willen wij toe naar een andere manier van subsidiëren. We
willen onze inwoners uitdagen om creatief te zijn, om te komen met nieuwe ideeën.
Van belang hierbij is ook dat deze ideeën kunnen steunen op draagvlak, ofwel op
het gebied van financiën, ofwel door grote betrokkenheid uit de stad. De gemeente
kiest meer de rol van ondersteuner, van 'mogelijk -maker'. Deze inhoudelijke
ontwikkeling gaat gepaard met een financiële taakstelling.
Stand van zaken

Verdieping op andere rol gemeente en stad
Uitgangspunten
Eerder heeft uw raad een aantal algemene uitgangspunten geformuleerd die ingaan
op het proces van subsidieverstrekking:
- we zien onze gemeentelijke rol meer als "mogelijk -maker" dan als hoofdfinancier.
Daarom willen we zoveel mogelijk af van structurele subsidies en zoeken we naar
andere vormen waarbij gemeentelijke ondersteuning zoveel mogelijk een tijdelijk
karakter kent;
- omdat we onszelf niet meer zien als hoofdfinancier vinden we het belangrijk dat

er gezocht wordt naar andere vormen van financiering. Co-financiering is daarom
een pré;
- we vinden het van belang dat initiatieven gedragen worden door de stad.
Draagvlak is daarom erg belangrijk.
Aanvullend hechten we ook belang aan de volgende afwegingen:
- we waarderen het zoeken en bewerkstelligen van (bijzondere) verbindingen.
Initiatieven die dit realiseren worden zwaarder meegewogen;
- initiatieven die innovatie en vernieuwing nastreven en implementeren worden ook
zwaarder meegewogen.
Vervolgproces
Momenteel zijn we bezig met het verkennen wat deze uitgangspunten betekenen
voor onze rol en die van de stad.
Er zijn al diverse initiatiefnemers in de stad die - vaak zonder subsidie - op
innovatieve wijze invulling geven aan hun ideeën. Deze initiatiefnemers zijn voor
ons interessant om samen met hen onze nieuwe rol te verkennen. We willen
namelijk onderzoeken welke (andere) manieren er zijn om initiatieven (financieel) te
ondersteunen. Er zijn voorbeelden van gemeentes waarbij de beoordeling van
aanvragen door inwoners of door mede-initiatiefnemers worden uitgevoerd. Het
verstrekken van financiële middelen is daar ook van de gemeente af georganiseerd.

We willen in gesprek met deze initiatiefnemers en met andere innovatieve sociale
ondernemers om onze rol en ondersteuning te onderzoeken.
Wij willen uw raad graag meenemen in dit proces om mee te kunnen denken over
de uitwerking van deze nieuwe rol, maar ook om te horen wat initiatiefnemers bezig
houdt. Er is daarom een gesprek gepland met een aantal van deze initiatiefnemers.
Uw raad wordt hier ook voor uitgenodigd. Dit gesprek wordt met name ingegeven
vanuit de inhoudelijke kaders "jeugd" en "zorg & participatie." Dit omdat deze
trajecten en de bevindingen hieruit het beste aansluiten bij deze exercitie van
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rolverkenning. Een toelichting op de trajecten "jeugd" en "zorg en ondersteuning"
treft u verderop aan.

Bevindingen per profiel
Hieronder wordt per profiel ingegaan op de financiën en de inhoudelijke
bevindingen.
Voor wat betreft de financiën hebben we ervoor gekozen om het budget wat straks
na de bezuinigingen resteert (C 850.000,-) naar rato over de profielen te verdelen.
Met andere woorden: we hebben gekeken naar het huidige budget van de kleine
subsidies van deze beleidsterreinen. Hiervan hebben we per profiel gekeken met
welk percentage ze bijdragen aan het totaal. Dit percentage is ook het deel wat dit
profiel van het nieuwe budget krijgt.

Profiel Cultuur & evenementen
Cultuur
In de beleidsnota 'Amateurkunst en Cultuureducatie' van 2014 hebben we
aangegeven dat we de subsidiering van de amateurkunst onder de loep gaan
nemen. Dat doen we nu in het kader van Agenda voor de Stad. We zetten steviger
in op het stimuleren van particulier initiatief met meer betrokkenheid en eigen
(financiële) inbreng vanuit de stad. De rol van de gemeente verschuift van
'hoofdfinancier' naar 'mogelijkmaker'.

Deze inhoudelijke ontwikkeling gaat gepaard met een financiële taakstelling. Voor
vaststellen van deze taakstelling was nog geen koppeling gelegd met de
beleidsmatige doelstellingen op het gebied van cultuur en evenementen. Deze
koppeling hebben we inmiddels wel gelegd.

Analyse van de bevindingen
Er is een aantal instellingen die een belangrijke bijdrage leveren aan de culturele
infrastructuur in Dordrecht op het gebied van lokale geschiedenis, immaterieel
erfgoed en specifieke cultuur/muziek uitingen. Wij hechten grote waarde aan deze
instellingen. Wij zullen onderzoeken in hoeverre we de bijdrage van deze
instellingen aan het Dordtse culturele leven zo goed mogelijk in stand kunnen
houden.
Bij de subsidiëring van amateurkunst valt op dat een aantal verenigingen in de stad

al sinds jaar en dag een exploitatiesubsidie ontvangt, terwijl dat bij anderen niet het
geval is. De hoogte van het subsidiebedrag is vaak historisch zo gegroeid. Hierdoor
zitten er onverklaarbare ongelijkheden in de hoogte van de bedragen. Doordat de
middelen bij de gemeente hiervoor niet groeien, gaat het budget voor amateurkunst
op aan de gevestigde verenigingen en is er geen ruimte voor nieuwe initiatieven.

Zonder iets af te doen aan de culturele kwaliteit van deze soms al zeer oude
verenigingen en de waarde die zij hebben voor de Dordtse samenleving, willen we
stoppen met de 'automatische' subsidiëring van amateurkunstverenigingen.
Wij trekken in deze de vergelijking met de cultuureducatie voor volwassenen; In
2014 is ten aanzien van cultuureducatie voor volwassenen bij ToBe besloten om de
gemeentelijke subsidie hiervoor te stoppen. Wanneer het, zoals bij amateurkunst en
cultuureducatie voor volwassenen het geval is, gaat om vrijetijdsbesteding, dan is
dit een individuele keuze, die wij overigens zeer toejuichen, maar waarvan wij
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vinden dat inwoners hiervoor zelf verantwoordelijk zijn en de financiële lasten zelf
moeten dragen.
In lijn met het besluit rondom cultuureducatie bij Tobe willen we wel cultuureducatie
door amateurkunstverenigingen gericht op jongeren wel blijven subsidiëren. We
werken deze gedachte verder uit in het kader van de bredere discussie over de
toekomst van cultuureducatie.
vervolgproces
Vanwege de toegevoegde waarde van amateurkunstverenigingen voor de
samenleving, het culturele klimaat en de levendigheid van de stad onderzoeken we
of er mogelijkheden zijn om presentatieactiviteiten van amateurkunstverenigingen
(financieel) te ondersteunen. We stellen hier wel voorwaarden aan. Een eerste

uitwerking hiervan treft u aan in de bijlage bij deze raadsinformatiebrief.
Evenementen

Analyse van de bevindingen
Op het totaal aan subsidies voor evenementen constateren we dat:
het huidige evenementenbeleid kent een categorie -indeling met de categorieindeling naar A+ (plafond C 42.778,-), A (plafond C 19.500,-), B (C 5.000,-) en
C evenementen (C 500,-). Naast deze categorieën is er ook een aantal grote,
gezichtsbepalende evenementen die worden ondersteund;
we subsidiëring van evenementen in de toekomst nadrukkelijker willen koppelen
aan de beleidsmatige doelstellingen die we hebben. Daarbij denken we
vanzelfsprekend aan de doelstellingen van het programma levendige binnenstad.
Bij deze discussie betrekken we mogelijk ook andere beleidsmatige doelstellingen
op het gebied van sport, duurzaamheid etc.;
we onvoldoende beleid hebben voor evenementen die qua uitstraling, omvang en
profiel van groot belang zijn voor de positionering van de stad. Dit willen we in
het vervolgproces nader onderzoeken;
we de samenwerking tussen organisatoren en (commerciële) partijen in de stad
willen stimuleren. Daarbij kijken we met name naar partijen die een gedeeld
belang hebben bij de organisatie van evenementen en daar middelen/fondsinzet
aan willen koppelen;
we vanuit het evenementenbeleid ruimte willen maken voor nieuwe initiatieven
vanuit de stad.
Met inachtneming van bovenstaande bevindingen constateren we dat alle
evenementen, niet alleen degenen die een kleine subsidie ontvangen, bijdragen aan
de levendigheid van de stad. We willen daarom de taakstelling op evenementen
afwegen binnen het totale budget voor evenementen. De afgelopen periode hebben
we de eerste mogelijkheden verkend.
Vervolgproces
Bovenstaande constateringen nemen we mee in een herijking van het
evenementenbeleid. De taakstelling op evenementen nemen we hier ook in mee.
In de financiële uitwerking betekent dit dat we het subsidieplafond voor
evenementen verlagen. Om die reden doen we in het evenementenbeleid
voorstellen voor (strakkere) kaders omtrent evenementen die in aanmerking komen
voor subsidie. Zoals gezegd leggen we hierin nadrukkelijker een koppeling met onze
beleidsmatige doelstellingen. Bij het uitwerken van deze voorstellen betrekken we
partners en inwoners.
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Het gesprek met de stad willen we niet alleen voeren bij deze herijking van het
evenennentenbeleid. We geven dit een structureel karakter door een stedelijk
platform voor Cultuur en Evenementen op te richten, samengesteld uit partijen die
een brede betrokkenheid hebben bij de ontwikkeling van de (binnen)stad.
Het platform krijgt de opdracht het gemeentebestuur te adviseren over de
strategische koers van het beleid (en de verbinding met andere doelstellingen) en
de samenhang tussen Culturele presentaties en Evenementen onderling en overige
programmering in de stad te bevorderen. We willen daarmee meer partijen in de
stad verantwoordelijk maken voor het palet aan evenementen en tegelijkertijd ook
zorgen voor vernieuwing.
Het platform beslist of adviseert nadrukkelijk niet over afzonderlijke subsidiebijdragen aan evenementen. Dit laatste is en blijft de bevoegdheid van het college.
Cultuur en evenementen: financiën
Het huidige budget voor cultuur is C 148.494,- Na aftrek van de taakstelling is voor
cultuur ongeveer C 92.820,- beschikbaar.
Voor evenementen is het huidige budget C 412.590,-. Dit is 42% van het totaal uit
de opgave. Na aftrek van de taakstelling is dit nog C 264.180,-. De taakstelling
brengen we in mindering op het subsidieplafond voor evenementen. Bij de herijking
van het subsidiebeleid doen we voorstellen voor de evenementen die in de toekomst
in aanmerking komen voor subsidies.

Profiel Participatie & informele zorg
Proces tot nu toe
We hebben gesteld dat de inhoudelijke basis voor het ontwikkelen van het nieuwe
subsidiekader het Wmo-beleidsplan is. Hierin staan 2 speerpunten: bevorderen van
de zelfredzaamheid en het bevorderen van participatie.
In december 2015is er een bijeenkomst geweest waarbij we alle huidige subsidieontvangers hebben uitgenodigd en ook een aantal stakeholders die geen subsidie
ontvangen (of niet in dit traject meelopen). Er waren ongeveer 30 personen
aanwezig. De resultaten treft u in de bijlage aan.

Analyse van de bevindingen
Gekeken naar de input vanuit de stakeholders en de gewenste maatschappelijke
effecten zoals benoemd in het Wmo-beleidsplan bewandelen we 2 sporen, enerzijds
om de gewenste vernieuwing in het veld en andere rol van de gemeente vorm te
geven, anderzijds om de besparing te realiseren.
Spoor 1: Ruimte voor nieuwe initiatieven
Uw raad heeft aangegeven toe te willen naar een nieuwe rol en meer innovatie na te
streven. Binnen de Wmo ligt de nadruk op:
- de gewenste verschuiving van professionele vormen van ondersteuning naar
initiatieven door en voor bewoners (informele zorg);
- het 'opvangen van de gevolgen van maatschappelijke trends als vergrijzing,
extramuralisering en versobering in de zorg.
Dit betekent dat er binnen de beschikbare middelen een budget beschikbaar moet
blijven voor het incidenteel ondersteunen van nieuwe initiatieven. De rol van de
gemeente is die van 'nnogelijkmaker': de subsidie helpt een initiatief van de grond te
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komen. Na een bepaalde periode wordt de subsidie afgebouwd en beëindigd,
waarna het initiatief zelfstandig verder gaat.
We kiezen bij voorkeur voor nieuwe en/of innovatieve partners. Subsidiëring van
projecten van bestaande grote aanbieders vallen hier niet onder.
Aan dit budget kunnen per jaar of per twee jaar inhoudelijke speerpunten worden
gekoppeld (naast de algemene Wmo-uitgangspunten die onder spoor 2 worden
genoemd) zoals "armoede", "eenzaamheid", etc. Ook zullen er criteria worden
gesteld aan de aanvragen. Een eerste aanzet treft u aan in de bijlage.
Spoor 2: Behoud het goede
In een aantal gevallen voldoen huidige subsidieontvangers aan de doelstellingen uit
de Wmo. Zij verrichten goede activiteiten voor inwoners uit Dordrecht die extra hulp
kunnen gebruiken. We willen de subsidie aan deze organisaties daarom niet volledig
beëindigen. Wel willen we kijken of er mogelijkheden zijn tot samenwerking,
efficiëntie, etc.. Een uitgebreidere toelichting treft u in de bijlage aan.
Vervolgproces
De beweging die we willen maken binnen spoor 1 (meer mogelijk -maker zijn,
impulsen stimuleren en vernieuwing zoeken) gaat meer over de manier waarop we
kunnen bijdragen om onze doelen te bereiken en over onze rol daarin. Dit is de
zogenaamde vertaling van het "wat" in het "hoe". Wat willen we en hoe gaan we dit
bereiken?

Het is nu de tijd om over deze vragen het gesprek aan te gaan. Ook moet hierbij
meegenomen worden hoe we onze rol zien en of er ook andere mogelijkheden zijn
in het (financieel) ondersteunen van initiatieven.
Dit willen we graag breder trekken dan alleen vanuit het profiel participatie &
informele zorg. Hierboven heeft u onder "verdieping op andere rol gemeente en
stad" ons voorstel over het vervolgtraject kunnen lezen.

Financiën
Er is momenteel C 360.743,- beschikbaar aan kleine subsidies zorg & participatie.
Dit is 27% van het totaal. Er is straks C 229.500,- beschikbaar binnen dit profiel.
We verwachten een deel van de bezuiniging te kunnen opvangen door het niet
langer te subsidiëren van projecten van bestaande grote subsidieontvangers. Het
gaat hier om subsidieontvangers die een grote (structurele) subsidie van ons
krijgen, maar die daarnaast ook kleine subsidies ontvangen voor deelprojecten.
We kiezen ervoor om straks een deel van het budget vrij te maken voor "spoor 1"
en een deel van het budget blijft beschikbaar voor bestaande initiatieven (spoor 2).
Deze bestaande initiatieven kunne wel een korting op hun subsidie verwachten. We
zijn nog bezig met een verdere uitwerking hiervan.

Profiel Jeugd
Binnen het profiel jeugd zijn verschillende onderwerpen te onderscheiden. Dit komt
door de diversiteit aan activiteiten binnen dit domein en het speciale karakter van
de huidige relaties met de speeltuinen en scoutingen.
Dit speciale karakter heeft te maken met toezeggingen uit het verleden aangaande
financiële ondersteuning voor het in stand houden van de voorziening/gebouw/
speeltoestellen.
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Jeugd - preventieve zorg

Proces tot nu toe
Er zijn gesprekken gevoerd met professionals in de stad en wijk om op te halen wat
er speelt op het terrein jeugd. Hierbij is gevraagd naar ontwikkelingen,
verbeteringen, zaken die nodig zijn.

Analyse van bevindingen
Wanneer we kijken naar de bevindingen uit de gesprekken is er een hoofdthema te
onderscheiden: van belang is een "vlucht naar voren", ofwel het erkennen van het
informele netwerk rondom het gezin, de zogenaamde "Oe -lijn". Door deze netwerken
te versterken hopen we dat er problemen worden voorkomen. In de bijlage treft u
een verdere uitwerking van deze bevindingen aan.
Vervolgproces
We willen de toekomstige subsidies meer gaan inzetten op het versterken van het

informele netwerk. Dit werken we nog verder uit. We kiezen bij voorkeur voor
nieuwe en/of innovatieve partners. Subsidiëring van projecten van bestaande grote
aanbieders vallen hier niet onder.
Hierboven heeft u onder "verdieping op andere rol gemeente en stad" ons voorstel
over het vervolgtraject kunnen lezen.

Jeugd - speeltuinen

Proces tot nu toe
Wij hechten waarde aan de speeltuinen omdat zij voorzien in spelen en bewegen
van kinderen wat bijdraagt aan hun gezondheid en welzijn. Ook kunnen de
speeltuinen een verbindende rol in de wijk spelen.
Met de speeltuinen zijn individuele gesprekken gevoerd. Hierbij hebben wij hen
uitgenodigd om te komen met een "toekomstplan." Dit plan moest met name ingaan
op het financiële aspect. Alle speeltuinen hebben een plan ingediend.
Deze plannen gaan met name over meer inkomsten genereren door verhuur en
nevenactiviteiten en mogelijk op het reduceren van kosten. Gelet op het fysieke
karakter van de speeltuinen is dit ook niet onlogisch.

Analyse van bevindingen
Gekeken naar de plannen en naar aanleiding van gesprekken die wij hebben
gevoerd met de speeltuinen komen wij tot 3 scenario's:
1. We stoppen met subsidiëring van de speeltuinen en nemen het beheer zelf over.
2. We houden alleen de voorziening in stand. We geven daarmee dus geen extra
middelen meer voor andere activiteiten.
3. We willen de voorziening in stand houden maar gaan met onze subsidie meer
sturen op activiteiten die aansluiten bij de vitaliteit in de wijk en stad.
Bijvoorbeeld activiteiten die meer gericht zijn op buitenspelen/bewegen bij
kinderen, activiteiten waarbij meer aansluiting wordt gezocht bij de wijk, etc.
We onderzoeken momenteel de consequenties van bovenstaande scenario's. Gelet
op de beweging die we vanuit Agenda voor de Stad nastreven past hier eigenlijk
alleen scenario 3 bij. Dit is in onze optiek dan ook het meest gewenste scenario. In
de uitwerking zullen we hier de nadruk op leggen.
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Jeugd- scoutingverenigingen

Proces tot nu toe
Met de scoutingverenigingen zijn individuele gesprekken gevoerd. Ook hen hebben
wij uitgenodigd met plannen te komen die ingaan op een toekomstbestendige
positie van de scoutingverenigingen.
De meeste plannen zijn zeer behoudend. In vrijwel alle gevallen ziet men geen
mogelijkheid tot alternatieve activiteiten/financiering en wordt de subsidie als
noodzakelijk geacht voor het voortbestaan.
Vervolg proces

We hebben besloten om nog een vervolgtraject in te gaan. Dit ook vanwege de
langdurige relatie die wij met hen hebben.
Wij zijn daarom met de scoutingverenigingen in gesprek gegaan waarbij we de
gemeentelijke visie op het jeugdbeleid en de rol van de scoutingverenigingen hierbij
hebben toegelicht.
De scoutingverenigingen zijn gevraagd om hun plannen te herzien waarbij zij meer
kijken naar de meerwaarde die zij leveren in het Dordtse.
Mogelijk gaat dit proces langer duren waardoor besluitvorming apart van het totale
kader plaats zal vinden.
Jeugd - Vakantie kinderfeesten

Proces tot nu toe
Met de Stichting Vakantie Kinderfeesten is een gesprek gevoerd. Zij geven aan dat
een groot deel van hun subsidie nodig is voor de huur van een hal waarin zij hun
materialen opslaan. Zij geven ook aan graag te willen kijken naar andere
mogelijkheden.
Vervolgproces
De komende periode zullen wij een specifieker beeld moeten vormen van de
meerwaarde die wij zien voor de Vakantie Kinderfeesten in relatie tot ons
jeugdbeleid. De mogelijke consequenties voor de subsidierelatie worden hierbij in
beeld gebracht.
Financiën

Op dit moment is C 284.821,- beschikbaar voor subsidies. Dit is 21% van het totaal
aan kleine subsidies uit deze opgave. Straks is er C 178.500,- beschikbaar voor
jeugdsubsidies.
We verwachten dat een deel van de bezuiniging kan worden gerealiseerd door het
niet langer subsidiëren van projecten aan grote gesubsidieerde instellingen. Verder
zullen er ook bezuinigingen worden doorgevoerd op de specifieke subsidies voor
speeltuinen, scoutingverenigingen en de Vakantie kinderfeesten.
We willen binnen het onderdeel "preventieve zorg" een flexibel budget inrichten
waar op incidentele basis subsidie kan worden aangevraagd. Voorwaarden hierbij
worden nog verder uitgewerkt.

Wijkwensen
Via een wijkwens kunnen Dordtenaren ideeën indienen om hun straat, buurt of wijk
mooier, schoner, leefbaarder of veiliger te maken. Iedere bewoner kan een
wijkwens indienen, mits er voldoende draagvlak aanwezig is bij medebewoners. Een
wijkwens wordt ingediend bij een van de drie Regiegroepen Wijkwensen (Oost,
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Centrum en West). Deze regiegroepen bestaan uit wijkbewoners die de ingediende
wijkwensen beoordelen.
De huidige manier het subsidiëren van de wijkwensen komt al erg overeen met de
gewenste situatie voor wat betreft onze rol en die van de stad: meer incidenteel,
gebaseerd op draagvlak, zeggespraak vanuit de inwoners, etc. Immers de
systematiek van de wijkwensen houdt in dat regiegroepen van inwoners de
voorstellen van andere inwoners beoordelen. Daarom willen we wijkwensen en de
werkwijze die hierbij hoort continueren waarbij we wel het subsidieplafond verlagen
met de taakstelling.
Financiën
Op dit moment is C 125.313,- beschikbaar voor wijkwensen. Dit is 9% van het
totaal aan kleine subsidies uit deze opgave. Na aftrek van de taakstelling is er
C 76.500,- beschikbaar voor wijkwensen. We hebben hierover gecommuniceerd met
de regiegroepen.

Kosten en dekking
Inj de Begroting 2015 bedroeg de taakstelling op kleine subsidies (subsidies minder
dan C 50.000,- per jaar) C 1,2 miljoen vanaf 2017; op een totaalbedrag van
ongeveer C 2,3 miljoen aan kleine subsidies. Binnen deze C 2,3 miljoen wordt een
bedrag van ongeveer C 0,8 miljoen gedekt uit specifieke rijksmiddelen/
centrumgemeente -middelen. Deze subsidies kunnen dus niet meelopen in de
bezuiniging. Het beïnvloedbare bedrag aan kleine subsidies bedroeg dus ongeveer
C 1,4 miljoen.
In de Kadernota 2016 is de taakstelling op kleine subsidies als gevolg van de motie
"vergroten subsidiefonds" teruggebracht naar C 1 miljoen vanaf 2017. Bij de
behandeling van de Begroting 2016 is besloten een financiële meevaller ten goede
te laten komen van het nieuwe subsidiebudget vanaf 2018. Dit houdt in dat er vanaf
2018 structureel C 850.000,- beschikbaar is voor kleine subsidies.
Uw raad heeft daarnaast bij de behandeling van de Kadernota 2016 ook besloten
om incidenteel budget beschikbaar te stellen voor de kleine subsidies in 2016 en
2017.
In 2016 resulteert dit in een extra budget voor kleine subsidies. Wij komen nog met
voorstellen hiervoor.
In 2017 wordt de bezuiniging doorgevoerd. Het incidentele budget voor 2017
compenseert dit deels. Er is daarom in 2017 C 1,1 miljoen beschikbaar voor kleine
subsidies. Een financieel overzicht treft u in de bijlage aan.

Duurzaamheid
N.v.t.
Communicatie
De huidige subsidieontvangers worden op de hoogte gebracht van de voorgestelde
richting van het nieuwe kader wanneer zij een brief krijgen met daarin het
definitieve besluit inzake hun huidige subsidie. Zie onderstaande informatie onder
"beëindiging huidige subsidierelaties". Wanneer de brieven verzonden zijn, wordt op
de gemeentelijke website een nieuwsbericht geplaatst met een verwijzing naar deze
raadsinformatiebrief.
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Tijdspad, vervolg

Uitwerking naar kaders en voorwaarden
Met de inhoudelijke input en input uit het traject rondom de rol van de gemeente en
stad worden concrete kaders geformuleerd.
Dit zijn inhoudelijke kaders en waar mogelijk worden ook zoveel mogelijk al
subsidievoorwaarden opgesteld. Mocht uw raad naar aanleiding van bovenstaande
inhoudelijke keuzes al een voorkeur hebben voor bepaalde inhoudelijke kaders dan
nodigen we u nadrukkelijk uit dit kenbaar te maken.

Besluitvorming
Ons streven is om uw raad bij de Kadernota 2017 het nieuwe subsidiekader voor te
leggen. Voor 1 oktober a.s. kunnen er dan aanvragen voor 2017 worden ingediend.

Beëindiging huidige subsidierelaties
U heeft opgedragen alle huidige subsidies te beëindigen. Dit houdt in dat wij met
alle individuele subsidieontvangers een beëindigingstraject in moesten gaan. Dit
traject loopt momenteel. De organisaties hebben een voorgenomen besluit gekregen
waarop zij hun zienswijze konden indienen. Wij hebben hen laten weten dat we ons
definitieve besluit rond maart 2016 zullen nemen wanneer wij meer weten over de
contouren van het nieuwe subsidiekader. Dit is nu het geval, daarom gaan wij nu
definitieve besluiten nemen rondom deze individuele subsidies. Dit houdt in dat wij
formeel alle subsidies gaan beëindigen waarbij we de contouren van het nieuwe
kader zoals geschetst in deze raadsinformatiebrief zullen meedelen. Er kan dan voor
het jaar 2017 subsidie worden aangevraagd volgens de nog door uw raad vast te
stellen nieuwe subsidiekaders.
Bijlagen
In de bijlagen wordt verdiepende informatie gegeven over de bevindingen en
denkrichtingen over de profielen. De bijlagen zijn:
1. Cultuur & evenementen: amateurkunst;
2. Zorg & participatie;
3. Jeugd: preventieve zorg;
4. Financieel overzicht budget kleine subsidies.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Het college van Burgemeester en Vyethouders
de secretaris ,
de bur{demeester

M.M. van der Kraan
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M. Brok

