Notitie evaluatie subsidiebeleid
In de commissie RF van 5 juni 2014 is naar aanleiding van een vraag van de heer H.Don van
de S.G.P., door het college toegezegd dat aan het einde van de huidige raadsperiode het
subsidiebeleid zou worden geëvalueerd . Via deze notitie lossen we deze toezegging in.
In deze notitie komt achtereenvolgens aan de orde :
1. Welke instanties ontvangen momenteel subsidie van de gemeente Renswoude en
hoeveel ?
2. Per instantie wat beogen we met de subsidieverlening ( voor zover bekend ) en op basis
waarvan wordt de huidige subsidie verleend.
3. Een overzicht van zaken die so wie so moeten gebeuren op grond van wijziging van wet –
en regelgeving , zoals bijvoorbeeld het vaststellen van een nieuwe Algemene
subsidieverordening Renswoude.
4. Welke vormen van subsidie zijn er in het algemeen en wat zijn de voor en nadelen van
deze subsidievormen ?
5. Enkele denkrichtingen waar de gemeenteraad, wanneer men dat wil, een keuze uit zou
kunnen maken ten aanzien van het subsidiebeleid voor de komende jaren.

1. Welke verenigingen en instanties ontvangen momenteel subsidie van de
gemeente Renswoude en hoeveel subsidie ontvangen ze ?
Verenigingen/ instellingen die subsidie in de vorm van een geldbedrag ontvangen
Naam
Bibliotheek Z.O.U.T
Vitras Maatschappelijk werk
St. Sporthal “ De Hokhorst “
Senioren Welzijns Organisatie (S.W.O.)
Peuterhonk
Sportvereniging “Renswouw”
Harmonievereniging “Ons Genoegen”
Zangvereniging “Con Amore “
St. Zwembad ‘t Willaer
Oranjevereniging Renswoude
Ned.Patienten Ver. Afd. Renswoude
Interkerkelijke Diagonale Hulpverl.
Kunstroute
St. De Zonnebloem
Scouting Valleigroep/ Willaergroep
St. Weidevogels “De Kievit”
Totaal bedrag

Rekening 2016
Begroting 2017
Begroting 2018
60.280,00
60.280.00
65.519,00
56.908,00
55.667,00
60.000,00
30.932,00
31.427,00
32.000,00
27.438,00
27.440,00
30.000,00
15.094,00
17.500,00
17.500,00
11.573,00
11.755,00
11.928,00
6.718,00
7.092,00
6.927,00
2.000,00
2.032,00
2.062,00
1.730,00
1.046,00
1.062,00
5.318,00
5.515,00
5.515,00
500,00
500,00
500,00
1.895,00
3.575,25
3.575,25
250,00
250,00
250,00
200,00
200,00
200,00
148,00
213,00
216,00
120,00
122,00
124,00
221.104,00
224.614,25
237.378,25
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Verenigingen/ instellingen die een subsidie in de accommodatie ontvangen :
Naam
Voetbalvereniging “Renswoude”
(inclusief toev.v oorziening toplaag) *
Tennisvereniging “Dicke Rijst “
( inclusief toev.voorziening toplaag) *
Historische vereniging “Oud
Renswoude”
Totaalbedrag

Rekening 2016
Begroting 2017
Begroting 2018
34.115,00
34.292,00
34.485,00
( 24.500,00)
(€ 24.500,00)
( € 24.500,00)
12.677,00
16.765,00
16.761,00
(€ 7.000,00)
(€ 7.000,00)
(€ 7.000,00’
0,00
0,00
3.934,00
46.792,00

51.057,00

55.180,00

(* De toplaag van de kunstgrasvelden van de voetbalvereniging en de toplaag van de tennisbanen
moet na 12 á 15 jaar worden vervangen. De gemeente vormt een voorziening voor 70 % van deze
kosten. De voetbalvereniging en de tennisvereniging dragen zelf 30 % in deze kosten bij en
vormen daar eveneens een voorziening voor. )

2. Wat wordt beoogd met de subsidie en op basis waarvan wordt de huidige
subsidie verleend ?
Er zijn een aantal doelen die min of meer voor alle verenigingen gelden waaraan subsidie
wordt verleend. Zo is een florerend verenigingsleven goed voor de cohesie in het dorp.
Verder is het zo, dat er bij jeugdigen ook een opvoedkundig, pedagogisch aspect zit aan het
lidmaatschap van een vereniging. Kinderen leren samen te werken bij een vereniging, leren
dat je niet altijd kunt winnen of de hoofdrol spelen in een spel of activiteit. Ook leren
kinderen hun eigen sterke en minder kanten ontdekken. Kinderen die niet zo gemakkelijk
leren en het op school moeilijk hebben, kunnen misschien wel heel goed tennissen en daar
dan ook een gevoel van eigenwaarde aan ontlenen. Verder is het zo dat wanneer jongeren
actief zijn bij een vereniging ze een zinvolle vrijetijdsbesteding hebben en niet op straat
rond hangen of katte kwaad uithalen. Voor ouderen is het lidmaatschap van een vereniging
vaak een vorm van sociaal contact. Mensen die vrij eenzaam zijn, komen via hun
lidmaatschap van een vereniging toch in contact met andere mensen.
Bibliotheek Z.O.U.T.
Wat wordt beoogd ?
Met de subsidie aan de bibliotheek wordt beoogd het lezen van jeugdigen en ouderen te
stimuleren en te bevorderen en daarmee ook de algemene ontwikkeling van de inwoners
van ons dorp. Verder heeft de bibliotheek een maatschappelijke en een ontmoetingsfunctie.
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Hoe wordt de toegekende subsidie berekend ?
De subsidie aan de bibliotheek voor 2016 is gebaseerd op het bedrag dat een bibliotheek
op basis van kengetallen minimaal per inwoner kost. Dat is € 11,45 per inwoner x 5.000
inwoners = € 57.250,00 . Dit bedrag wordt vermeerderd met de kosten van de “Zoute inval” €
3.030,--, daarmee komt het totale subsidiebedrag op € 60.280,--.
Bij de korting op de subsidies met 30 % in verband met de noodzakelijke bezuinigingen in
2015 is de bibliotheek buiten schot gebleven. De reden hiervoor was dat het bestuur van de
bibliotheek aangaf dat bezuinigingen zouden kunnen worden gerealiseerd door inkrimping
van het aantal m2 dat door de bibliotheek wordt gebruikt. Het vrijvallende deel van het
gebouw zou dan een andere functie kunnen krijgen, de huuropbrengsten hiervan zouden
dan in mindering kunnen worden gebracht op het subsidiebedrag. Daar dit samenhangt
met de functie en bezetting van andere gebouwen is toen afgesproken dat hier nader
onderzoek naar zou worden verricht. Bij de vaststelling van de begroting 2017 is
voorgesteld om de subsidie te handhaven op het niveau van 2016 en de
bezuinigingstaakstelling niet door te laten gaan omdat er steeds meer initiatieven vanuit de
bibliotheek worden ontplooid en de bibliotheek bezuinigt, door voor hetzelfde
subsidiebedrag meer activiteiten te ontwikkelen. Genoemd kunnen worden : ontmoetings/inlooppunt mantelzorg en vrijwilligers, biljartmiddagen, seniorenrestaurant etc. Voor 2018
wordt weer een hoger subsidie bedrag gevraagd , als reden wordt hiervoor aangegeven, dat
de personeelslasten de afgelopen jaren niet waren geïndexeerd en dat dit nu alsnog is
gebeurd ( 3 x 1,75 % ) de bijdrage per inwoner is hierdoor gestegen van de eerder genoemde
€ 11,45 naar € 12,04 . Ook zouden de budgetten voor huisvestingskosten niet zijn
meegenomen. Het subsidiebedrag voor 2018 zou daarom € 65.519,-- moeten zijn. Het
bestuur van de Regio bibliotheek Z.O.U.T. levert jaarlijks een jaarrekening en een begroting
in. Het tekort op de begroting wordt gesubsidieerd.
Vitras maatschappelijk werk
Wat wordt beoogd ?
Met de subsidie aan Vitras wordt beoogd het algemene welzijn van de inwoners van
Renswoude te bevorderen. Met behulp van deze subsidie wordt professionele hulp
aangeboden aan inwoners met maatschappelijke problemen .
Hoe wordt de toegekende subsidie berekend ?
De subsidie aan Vitras is gebaseerd op het ter beschikking stellen van Vitras van 0,67 te
behoeve van maatschappelijk werk in Renswoude. Achteraf blijkt uit de jaarrekening en
verantwoording van Vitras hoeveel fte werkelijk is besteed aan het maatschappelijk werk in
Renswoude. De activiteiten die Vitras verricht betreffen : Algemeen Maatschappelijk Werk (
jeugd en volwassenen); inzet jeugdmaatschappelijk werk op beide basisscholen in
Renswoude, deelname in het Dorpsteam Renswoude en inzet in het kader van huiselijk
geweld. Vanaf 2019 wordt een budgetcontract afgesloten met Vitras en hoort dit niet meer
onder de subsidies thuis.
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St. Sporthal “De Hokhorst “
Wat wordt beoogd ?
Beoogd wordt het mogelijk te maken dat binnensporten in Renswoude kunnen worden
beoefend. Voordat de sporthal er was moest bijv. de sportvereniging “Renswouw” voor
bepaalde activiteiten uitwijken naar sporthallen in naburige gemeenten.
Hoe wordt de toegekende subsidie berekend ?
Sporthal “De Hokhorst” is eigendom van de gemeente Renswoude. De gemeente
Renswoude heeft de sporthal in gebruik gegeven aan Stichting Sporthal “De Hokhorst “.
Stichting Sporthal “De Hokhorst “ exploiteert de sporthal namens de gemeente Renswoude.
De stichting dient jaarlijks een jaarrekening in bij de gemeente in en ook een begroting voor
het komende jaar. In principe subsidieert de gemeente het nadelig saldo van de stichting.
Bij de bezuinigingen in 2015 is een maximum subsidiebedrag vastgesteld, dit bedrag wordt
jaarlijks geïndexeerd.
De stichting vormt zelf een voorziening voor groot onderhoud. In de sporthal bevindt zich
ook een horecadeel, het zogenaamde “Sportcafé “. Dit sportcafé wordt geëxploiteerd door
de stichting.
Batige exploitatiesaldi van het sportcafé mogen worden toegevoegd aan een voorziening.
Deze voorziening kan uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van aanschaffingen en
investeringen ten behoeve van het sportcafé .
Jaarlijks bij de vaststelling van de begroting van de stichting, wordt vastgesteld hoe hoog
de betreffende voorziening maximaal mag zijn. Wanneer het maximum bedrag van de
voorziening is bereikt, worden eventuele batige saldi uit het sportcafé aangewend om het
nadelig saldo van de stichting zodanig te verminderen dat dit saldo binnen het bedrag blijft
dat hiervoor was begroot.
Het deel van het exploitatieresultaat van het sportcafé dat dan nog resteert wordt
uitbetaald aan de gemeente en door de gemeente toegevoegd aan de Egalisatie reserve
Sporthal “De Hokhorst “.
Eventueel noodzakelijke investeringen ten behoeve van de sporthal, kunnen dan later weer
ten laste deze reserve worden gebracht.
Relatie met andere subsidies
De subsidie van Stichting Sporthal “De Hokhorst” heeft een relatie met de subsidie van de
Sportvereniging “Renswouw”. De sportvereniging “Renswouw” is de grootste gebruiker van
de sporthal. Wanneer de sportvereniging “Renswouw” geen subsidie meer of minder
subsidie ontvangt, kan dat leiden tot een vermindering van het aantal uren dat deze
vereniging gebruik maakt van sporthal “De Hokhorst “. Dit leidt dan weer tot een hoger
exploitatietekort van deze stichting.
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Senioren Welzijns Organisatie ( Renswoude – Scherpenzeel )
Wat wordt beoogd ?
Beoogd wordt om de maatschappelijke participatie van senioren te bevorderen, waarbij de
‘nieuwe’ senioren de ‘oudere’ senioren helpen het welzijn op peil te kunnen houden, dan wel
te verbeteren.
Het behouden van de regie over het eigen leven is een belangrijke bron voor het ervaren van
welzijn. De SWO kan daarbij ondersteunen, van advies dienen en stimuleren. De SWO speelt
hierop in door een breed aanbod van activiteiten en diensten.

Hoe wordt de toegekende subsidie berekend ?
De gemeente Renswoude subsidieert gezamenlijk met de gemeente Scherpenzeel een
aantal activiteiten en diensten van de SWO. De subsidiestroom (en proces) verloopt via de
gemeente Scherpenzeel.
De subsidie van de gemeenten wordt voor iets meer dan 50% gebruikt voor de inzet (uren)
van de ouderenwerkster en het andere gedeelte is voor o.a. tafeltje-dekje, huisvesting, SWOkoerier en organisatiekosten.

Peuterhonk
Wat wordt beoogd ?
Beoogd wordt voorschoolse voorzieningen financieel beter toegankelijk te maken voor
peuters. Verder willen we de ontwikkeling van de peuters bevorderen en eventuele
problemen vroegtijdig signaleren.
Hoe wordt de toegekende subsidie berekend ?
Minister Ascher en de VNG hebben bestuursafspraken gemaakt over de inzet van het Rijk
en gemeenten voor toegankelijke voorschoolse voorzieningen en een groter bereik van
peuters.
Het einddoel is dat alle peuters naar een voorschoolse voorziening kunnen gaan. Met deze
afspraken moeten gemeenten zich inspannen voor voldoende en financieel toegankelijk
aanbod in een voorschoolse voorziening voor alle peuters waarvan de ouders geen recht
hebben op kinderopvang toeslag. De gemeente heeft met de heer en mevrouw Veldhuizen
een overeenkomst afgesloten inzake het peuterspeelzaalwerk. Dit betrof in eerste instantie
een overeenkomst voor de jaren 2013 t/m 2016. In verband met de ontwikkelingen die zich
voordoen op dit terrein is met de heer en mevrouw Veldhuizen afgesproken, dat de
bestaande overeenkomst voor een jaar wordt verlengd. De ontwikkelingen in 2017 kunnen
dan worden afgewacht en op grond van deze ontwikkelingen kan dan weer een nieuwe
meerjarige overeenkomst worden afgesloten.
Onlangs is de “Verordening tegemoetkoming kosten Peuteropvang Renswoude 2018” in de
commissie SE behandeld. Deze verordening staat als hamerstuk op de raadsvergadering
van 12 december 2017. De subsidie aan Peuterhonk is vanaf 2018 in eerste instantie
gebaseerd op deze verordening.
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Sportvereniging “Renswouw “ ( aantal leden 312, 190 volwassenen, 122 jeugdleden)
Wat wordt beoogd ?
Beoogd wordt zowel jongeren als ouderen te stimuleren meer te bewegen. Indirect wordt
daarmee ook de gezondheid bevorderd.
Hoe wordt de toegekende subsidie berekend ?
Jaarlijks dient de sportvereniging “Renswouw” een begroting in en achteraf wordt een
jaarrekening ingediend. Aan de hand van deze begroting werd het subsidiebedrag bepaald.
Bij de bezuinigingen in 2015 is het maximum subsidiebedrag vastgesteld voor de
sportvereniging, dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.
De sportvereniging “Renswouw” biedt drie sporten aan : gymnastiek, badminton en
volleybal. Ook wordt de halve marathon van Renswoude onder de vlag van de
sportvereniging georganiseerd. Ook de avondvierdaagse wordt georganiseerd door de
sportvereniging.
De sporten die de sportvereniging aanbiedt zijn allemaal binnen sporten. Deze sporten
brengen nog al wat uitgaven met zich mee. In de eerste plaats moet de sportvereniging
een accommodatie huren om deze (binnen-) sporten te kunnen beoefenen. Voor wat betreft
gymnastiek mogen lessen alleen worden gegeven door gecertificeerde train(st)ers. Deze
train(st)ers zijn over het algemeen alleen bereid deze lessen te verzorgen, wanneer daar een
vergoeding tegen over staat. Verder dient de sportvereniging ten behoeve van gymnastiek
bepaalde toestellen aan te schaffen die moeten voldoen aan veiligheidseisen en daarom
behoorlijk kostbaar zijn. Huur van de sporthal , vergoedingen aan train(st)ers en aanschaf
van materialen zijn allemaal uitgavenposten voor de vereniging. De enige inkomsten die hier
tegenover staan, zijn de contributies van de leden. De vereniging heeft weinig
mogelijkheden om verdere inkomsten te genereren, geen eigen accommodatie waar
entreegelden kunnen worden geheven en geen eigen horeca exploitatie die geldt in het
laadje brengt. Men kan een keer een sponsorloop organiseren of meedoen aan de grote
clubactie en dan houdt het wel ongeveer op.
Lange tijd is het prima gegaan bij de sportvereniging, de afgelopen jaren heeft men echter
moeite gehad om voldoende en capabele mensen te vinden die een bestuursfunctie uit
wilden oefenen.
Dit heeft o.a. tot resultaat gehad dat een aantal jaren de inning van de contributie niet tijdig
en volledig heeft plaatsgevonden, waardoor schulden zijn ontstaan. Ook bestond er
onvoldoende inzicht bij het zittende bestuur in hoeverre de jaarlijkse inkomsten voldoende
waren om de jaarlijkse uitgaven te dekken. De afgelopen jaren hebben we veelvuldig
gesprekken gevoerd met het bestuur en er op gehamerd dat deze punten moesten worden
verbeterd om het voortbestaan van de vereniging niet in gevaar te doen komen.
Inmiddels hebben zich een aantal nieuwe kandidaten gemeld, die bereid zijn bestuurlijke
taken op zich te nemen. Het afgelopen jaar heeft men grote stappen gezet om de vereniging
financieel weer op orde te krijgen. De achterstand die men had in de betaling van de huur
aan Stichting Sporthal “De Hokhorst “ is nagenoeg weggewerkt.
De beoogde nieuwe bestuursleden hebben hier ook in belangrijke mate aan bijgedragen.
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Op dit moment heeft de sportvereniging nog een negatief eigen vermogen, het nieuwe
bestuur heeft een plan van aanpak opgesteld, om dit negatieve eigen vermogen binnen
enkele jaren weg te werken en een positief eigen vermogen te bewerkstelligen.
Gezien de resultaten die het afgelopen jaar zijn behaald, hebben wij er alle vertrouwen in dat
de vereniging onder leiding van het nieuwe bestuur weer een gezonde toekomst tegemoet
gaat.

Harmonievereniging “Ons Genoegen “. ( aantal leden 93, waarvan 38 leerlingen onder de 18
jaar)
Wat wordt beoogd ?
Beoogd wordt de muzikale vorming te stimuleren, daarnaast heeft de harmonievereniging
ook een ondersteunende rol bij activiteiten die de inwoners van Renswoude binden zoals,
de dodenherdenking, de intocht van de avondvierdaagse en de intocht van Sinterklaas.
Hoe wordt de toegekende subsidie berekend ?
De subsidieverlening aan Harmonievereniging “Ons Genoegen “is gebaseerd op de
“Verordening op de subsidiëring van Harmonievereniging “Ons Genoegen “2016 “ .
De subsidie bestaat uit een vast bedrag van € 2.000,00 en een vast bedrag per leerling
jonger dan 18 jaar afkomstig uit Renswoude van € 134,00. De genoemde bedragen zijn de
bedragen zoals die van toepassing waren in 2017. Deze tarieven worden jaarlijks met 1,5 %
verhoogd.
Daarnaast ontvangt de harmonievereniging ook nog subsidie door het ophalen van oud
papier, de gemeente garandeert een opbrengst van € 0,08 per kilogram oud papier dat door
Ons Genoegen wordt opgehaald. In 2016 bedroeg de totale opbrengst van het opgehaalde
oud papier € 16.410,--.
Verder heeft de gemeente ook een investeringssubsidie verleend in de bouw van ’t Podium
van ruim €1.000.000,--.
De subsidie op het ophalen van oud papier is niet geregeld in de algemene
subsidieverordening en ook niet in de “Verordening op de subsidiëring van
Harmonievereniging “ Ons Genoegen” 2016 “.
Deze subsidie komt nu ten laste van de kosten van inzamelen van huishoudelijk afval en
grof vuil. Hierdoor wordt het beeld hoe hoog de kosten zijn van het inzamelen, afvoeren en
verwerken van afval vertroebeld. We streven er naar het inzamelen, afvoeren en verwerken
van grof vuil zo efficiënt mogelijk te organiseren. Het laten ophalen van oud papier door de
harmonievereniging en subsidieverlening aan de hand van het aantal opgehaalde kilo’s oud
papier is niet de meest efficiënte inzamelingsmethode.
We hebben u er onlangs, via het voorstel dat we u hebben aangeboden met betrekking tot
de toekomst van de afvalinzameling in Renswoude, al op gewezen dat deze situatie niet
wenselijk is.
Bij de vaststelling van een nieuw subsidiebeleid zou dit dan ook geregeld moeten worden
via de subsidieverordening en niet via het afvalstoffenbeleid.
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Bij het vaststellen van een nieuw subsidiebeleid zou u zich af kunnen vragen of de
harmonievereniging “Ons Genoegen” het exclusieve recht moet blijven houden om het oud
papier in Renswoude op te halen, of dat ook andere verenigingen in de gelegenheid zouden
moeten worden gesteld hieraan deel te nemen en op die manier een mogelijkheid zouden
moeten krijgen om extra inkomsten te verwerven. In veel gemeenten worden verenigingen
in de gelegenheid gesteld zich hiervoor aan te melden. Er wordt dan een rooster gemaakt
waarop wordt aangegeven welke vereniging wanneer een aantal mensen moet leveren om
de ophaalwagens te bemannen. De opbrengsten van het oud papier worden dan verdeeld
over de deelnemende verenigingen. Ook heeft de A.V.U. ons al enkele keren laten weten, dat
de gegarandeerde minimumprijs per kilogram oud papier in Renswoude € 0,08 is en in alle
omliggende gemeenten maar € 0,04. Ook dit is een aandachtspunt voor een nieuwe
subsidieverordening.
Waarom aparte subsidieverordening voor Harmonievereniging “Ons Genoegen”?
De reden waarom voor Harmonievereniging “Ons Genoegen “ destijds een afzonderlijke
subsidieverordening in het leven is geroepen is als volgt. Op grond van de algemene
subsidieverordening zou geen subsidie verleend kunnen worden aan een vereniging die een
positief exploitatiesaldo heeft. Het kan echter niet de bedoeling zijn van ons subsidiebeleid,
dat een vereniging die zelf weinig activiteiten onderneemt om inkomsten te verwerven en
dus een nadelig begrotingssaldo heeft, wordt beloond en subsidie ontvangt en een
vereniging die veel activiteiten ontplooit om inkomsten te verwerven en dus een positief
begrotingssaldo heeft, geen subsidie ontvangt en dus eigenlijk wordt gestraft voor haar
actieve houding.
Harmonievereniging “Ons Genoegen” is een vereniging die goed georganiseerd is, de
bestuursleden zijn niet alleen van goede wil, maar hebben ook de know-how om een
vereniging te besturen.
Verder is men zeer actief om bronnen van inkomsten aan te boren, zoals het ophalen van
oud papier en de verhuur van de accommodatie.

Christelijk Gemengde Zangvereniging “Con Amore “ ( aantal leden 23 )
Wat wordt beoogd ?
Beoogd wordt de muzikale vorming te stimuleren, daarnaast heeft de vereniging ook een
sociale functie. De meeste leden zijn al behoorlijk op leeftijd, voor veel leden is het avondje
naar de zangvereniging het enige uitje in de week.
Hoe wordt de toegekende subsidie berekend ?
Bij de bezuinigingsoperatie in 2015 is de subsidie voor “Con Amore” vastgesteld op een vast
bedrag van € 2.000,--. Dit bedrag wordt vervolgens jaarlijks geïndexeerd.
Het grootste probleem waar deze vereniging mee te maken heeft is de terugloop van het
leden aantal, het merendeel van de leden is ouder dan zestig jaar, aanwas van nieuwe leden
is er nauwelijks. Voor veel leden is de wekelijkse zangavond niet alleen muzikaal gezien
belangrijk, maar ook sociaal.
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Door het teruglopende ledenaantal lopen de contributie inkomsten terug, terwijl de kosten
van huur van de repetitieruimte en de dirigent gelijk blijven. De afgelopen jaren is men er
niet in geslaagd de jaarlijkse exploitatie sluitend te krijgen en heeft men de reservepotjes
aan moeten spreken.
Het bestuur maakt zich zorgen over de toekomst van de vereniging, nog niet zo zeer over
de financiële situatie, maar meer over het ledenaantal. Nu zijn alle partijen ( bas, bariton,
sopraan, alt en tenor)nog bezet, maar wanneer er bij één partij nog enkele leden wegvallen,
breekt ook een moment aan, waarop de dirigente geen uitdaging meer in dit koor ziet.
Voorlopig richt men zich op het 60 jarig jubileum in 2019.
Stichting zwembad ’t Willaer te Scherpenzeel. ( aantal leden uit Renswoude 110)
Wat wordt beoogd ?
Renswoude heeft zelf geen zwembad binnen de gemeentegrenzen, toch willen we de
inwoners de mogelijkheid bieden in de nabijheid te kunnen zwemmen. Het is daarom
belangrijk dat het zwembad “t Willaer in Scherpenzeel blijft voortbestaan.
Hoe wordt de toegekende subsidie berekend ?
De subsidie wordt berekend aan de hand van het aantal inwoners uit Renswoude, dat
gebruik maakt van dit zwembad. Van iedereen die het zwembad bezoekt wordt niet
geregistreerd wat zijn of haar woonplaats is. Daarom relateren we de subsidie aan het
aantal “Vrienden van Stichting ‘t Willaer “ die woonachtig zijn in Renswoude, het afgelopen
jaar waren dat er 110.
In 2015 is het bedrag per lid vastgesteld op € 10,00, dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.
Oranjevereniging “Renswoude “. ( aantal donateurs ongeveer 800 )
Wat wordt beoogd ?
Beoogd wordt dat er op bepaalde ( feest) dagen in ons dorp activiteiten worden
georganiseerd voor jong en oud . Bijv. , ter gelegenheid van Koningsdag, de
dodenherdenking op 4 mei en bevrijdingsdag op 5 mei. Daarnaast organiseert de
Oranjevereniging ook een aantal activiteiten voor senioren.
Hoe wordt de toegekende subsidie berekend ?
De Oranjevereniging organiseert jaarlijks een aantal activiteiten in Renswoude.
Er wordt een seniorenavond in ’t Podium georganiseerd, 4 x per jaar wordt er een
“Kraaienmaaltijd” voor senioren in Renswoude georganiseerd en ook nog een seniorenuitje.
Verder wordt er een feestelijk programma georganiseerd rond Koningsdag en het Oranjebal
Eénmaal per 5 jaar organiseert de Oranjevereniging festiviteiten ter gelegenheid van de 5
mei viering. Ook is de Oranjevereniging betrokken bij de dodenherdenking op 4 mei. Verder
organiseert de Oranjevereniging de optocht op “Lampegietersavond”.
De gemeente subsidieert de Oranjevereniging op de volgende wijzen :
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- bijdrage in de kosten van de attenties voor de basisschoolkinderen en de organisatie van
de optocht op Lampegietersavond € 1.515,--.
- bijdrage seniorenavond € 1.000,--.
- bijdrage kraaienmaaltijden ( 4 x per jaar ) zaalhuur € 150,-- en € 5,-- per deelnemer. Het
aantal deelnemers varieert tussen de 100 en 120 personen.
Nederlandse Patiënten Vereniging ( N.P.V.) afd. Renswoude
Wat wordt beoogd ?
Beoogd wordt hulp te bieden aan mensen, die door ziekte of andere beperkingen moeite
hebben met zaken in het dagelijks leven en die niet vallen onder de activiteiten van ander
zorgorganisaties of organisaties die actief zijn op het terrein van maatschappelijke
ondersteuning.
De gemeente vindt het belangrijk dat er inwoners van ons dorp zijn die zich geheel
belangeloos inzetten om hulp en ondersteuning te bieden aan deze inwoners.
Wat doet de N.P.V. ?
Deze vereniging biedt vrijwillige thuishulp aan voor alle inwoners van Renswoude (
ongeacht of ze lid zijn van de N.P.V. of niet ). De vrijwillige thuishulp richt zich op het
verlenen van mantelzorg.
Bij mantelzorg gaat het om niet professionele zorg geboden door mensen in de directe
omgeving van de hulpvrager. Ook mensen die wachten op een ziekenhuisopname of net uit
het ziekenhuis komen, kunnen voor opvang en verzorging een beroep doen op de Vrijwillige
Thuishulp van de N.P.V. Renswoude. Verder bieden de vrijwilligers van de N.P.V. de
onderstaande hulp aan :










bezoeken van eenzame mensen
begeleiden bij wandelen
boodschappen doen
eten koken of kinderopvang bij kortdurende ziekte van de verzorgende ouder als er
geen familie- of burenhulp beschikbaar is
begeleiden bij bezoek aan de huisarts, het ziekenhuis, de winkel e.d.
begeleiden van mensen met psychosociale problemen zoals straatvrees
ondersteunen of overnemen van taken van familie van de hulpvrager;
ondersteuning van de verzorging of oppassen bij een zieke, (demente) oudere of
iemand met een handicap
aanvullende hulp bij ernstig zieken en bij mensen in hun laatste levensfase

De hulp die de N.P.V. afdeling Renswoude biedt is een welkome aanvulling op de W.M.O.
taken die door de gemeente worden uitgevoerd.
De N.P.V. afdeling Renswoude krijgt jaarlijks een subsidie van € 500,00.
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Interkerkelijke Diaconale Hulpverlening ( IDH) Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg
Wat wordt beoogd ?
Beoogd wordt om op een laagdrempelige en effectieve wijze de inwoners te helpen bij het
oplossen en voorkomen van een schuldenproblematiek. Deze aanpak is voor iedereen en
aanvullend op de hulp die wordt geboden door reguliere en professionele organisaties.
Hoe wordt de toegekende subsidie berekend ?
De gemeente Renswoude subsidieert gezamenlijk met de gemeenten Scherpenzeel en
Woudenberg de activiteiten van de IDH. De verdeling van de kosten is op basis van het
inwonersaantal.
Kunstroute
Wat wordt beoogd ?
Beoogd wordt de culturele vorming te stimuleren en ook om inwoners van Renswoude in de
gelegenheid te stellen passief te genieten van kunstvoorwerpen die door andere inwoners
zijn vervaardigd.

Hoe wordt de toegekende subsidie berekend ?
De organisatie van de Kunstroute is een initiatief van een aantal beeldende kunstenaars in
Renswoude. Hun werk bevat beeldende en abstractie kunst op het gebied van schilderen,
keramiek en beeldhouwen. Zij richten in hun eigen woningen een expositie in waarin de
kunstvorm die zij beoefenen te zien is. Zij geven ruchtbaarheid aan hun activiteiten via een
eigen website en flyers, ook zijn routes beschikbaar bij de V.V.V.. Al enkele jaren verstrekt
de gemeente Renswoude dit kunstenaars collectief jaarlijks een tegemoetkoming in hun
kosten van € 250,--.
Zonnebloem afdeling RenScherWoude
Wat wordt beoogd ?
Beoogd wordt zieken, gehandicapten, eenzamen en ouderen te ondersteunen en wat
ontspanning te bieden.
Wat doet de Zonnebloemorganisatie ?
Hoofddoel van de Zonnebloemorganisatie is om met hun ongeveer 55 vrijwilligers de ca 100
gasten van hun doelgroep – zieken, gehandicapten, eenzamen en ouderen – te bezoeken,
mee uit te nemen en gezelligheid te bieden.
11

Hoe wordt de toegekende subsidie berekend ?
De afdeling RenScherWoude van de Zonnebloem ontvangt van de gemeenten Renswoude,
Scherpenzeel en Woudenberg een bijdrage van € 200,00 als bijdrage in de kosten van de
activiteiten die zij voor hun doelgroep in deze gemeenten organiseren.
Scouting Valleigroep / Willaergroep. ( aantal leden uit Renswoude 13 )
Wat wordt beoogd ?
Beoogd wordt kinderen en jongeren in de gelegenheid te stellen deel te nemen aan
scoutingsactiviteiten hoewel er geen scoutingvereniging in Renswoude actief is. Wij zijn
van mening dat de door de scouting georganiseerde activiteiten bij kunnen dragen aan de
opvoeding en algemene ontwikkeling van jongeren.

Hoe wordt de toegekende subsidie berekend
Deze subsidie is enigszins vergelijkbaar met de subsidie aan Zwembad ’t Willaer. In
Renswoude is geen scoutinggroep actief in Scherpenzeel wel. Een aantal kinderen en
jongeren uit Renswoude nemen deel aan de activiteiten die door scouting Scherpenzeel
worden georganiseerd.
De gemeente Renswoude verleent deze scoutinggroepen een subsidie die gebaseerd is op
het aantal leden woonachtig in de gemeente Renswoude.
Bij de bezuinigingsoperatie in 2015 is deze subsidie vastgesteld op € 12,42 per lid. Deze
subsidie wordt jaarlijks geïndexeerd. Uit de laatst beschikbare leden opgaven blijkt dat de
Willaergroep acht leden uit Renswoude heeft en dat bij de Valleigroep zijn 5 leden uit
Renswoude aangesloten.

Stichting Weidevogels “De Kiewiet “
Wat wordt beoogd ?
Beoogd wordt het landschap inclusief de bijbehorende flora en fauna in het buitengebied
van Renswoude in stand te houden.
Hoe wordt de toegekende subsidie berekend ?
De stichting Weidevogels De Kiewiet, heeft tot doel de weidevogels in onze omgeving te
behouden en zo mogelijk te doen toenemen.
Daarnaast verstrekt de stichting informatie aan loonwerkers en agrariërs, zodat zij
gemakkelijk zelf nesten van weidevogels kunnen opsporen en sparen. Bij de
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bezuinigingsoperatie in 2015 is de subsidie aan deze vereniging vastgesteld op € 120,00.
Ook dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.
Accommodatiesubsidies
Voetbalvereniging “Renswoude “. ( ongeveer 310 leden, waarvan 110 senioren en 200
jeugdleden)
Wat wordt beoogd ?
Beoogd wordt een accommodatie zodanig in te richten en te onderhouden, dat deze
geschikt is om voetbaltrainingen en voetbalwedstrijden voor jeugd en volwassenen
mogelijk te maken.
Hoe wordt de toegekende subsidie berekend ?
De voetbalvereniging “Renswoude”ontvangt geen subsidie in de vorm van een geldbedrag
van de gemeente Renswoude. Wel neemt de gemeente Renswoude een deel van de kosten
van het onderhoud van de velden voor haar rekening. Bij de nieuwbouw van het clubgebouw
heeft de gemeente een investeringssubsidie van 30 % verleend.
In 2010 is het sportpark “De Hokhorst”gereconstrueerd. De omvang van het park is kleiner
geworden. Het aantal velden is teruggebracht van 4 naar 3 velden. Van deze 3 velden zijn 2
velden voorzien van kunstgras.
Deze 2 velden zijn ook voorzien van een lichtinstallatie. In de gebruikersovereenkomst met
de v.v. Renswoude is afgesproken dat de gemeente de kosten van groot onderhoud van het
sportpark voor haar rekening neemt en dat de voetbalvereniging het dagelijks onderhoud
uitvoert.
Bij de bezuinigingsoperatie in 2015 is verder afgesproken dat de gemeente 70 % van de
reservering voor het vervangen van de toplagen van de kunstgrasvelden voor haar rekening
neemt en de voetbalvereniging 30 %.
Tennisvereniging “Dicke Rijst “. ( 170 leden , 125 senioren, 45 jeugdleden)
Wat wordt beoogd ?
Beoogd wordt een accommodatie zodanig in te richten en te onderhouden, dat deze
geschikt is om tennistrainingen en tenniswedstrijden voor jeugd en volwassenen mogelijk
te maken.
Hoe wordt de toegekende subsidie berekend ?
Tennisvereniging “Dicke Rijst “ontvangt geen subsidie in de vorm van een geldbedrag van
de gemeente. De gemeente heeft wel een investeringssubsidie van 30 % verstrekt in de
kosten van de bouw van het clubgebouw. Ook heeft de gemeente destijds de aanleg van de
tennisbanen bekostigd. Ook de uitbreiding van het tenniscomplex in 2010 met een vierde
tennisbaan heeft de gemeente voor haar rekening genomen. Ook met de tennisvereniging is
overeen gekomen, dat de vereniging het dagelijks onderhoud voor haar rekening neemt en
de gemeente het groot onderhoud. Vanaf 2015 reserveert de tennisvereniging ook 30 % van
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de te verwachte kosten voor het vervangen van de toplaag van de banen en de gemeente
reserveert 70 % van deze voorziening.
Historische vereniging “Oud Renswoude “
Wat wordt beoogd ?
Beoogd wordt de Historische vereniging “Oud Renswoude”de mogelijkheid te bieden om de
historische voorwerpen die men heeft verzameld en die betrekking hebben op de historie van
Renswoude voor het nageslacht te bewaren en ten toon te stellen.
Tot eind 2017 maakte de historische vereniging gebruik van de “oudheidkamer” in het
gemeentehuis. In de loop van 2017 werden plannen ontwikkeld om te komen tot nieuwbouw en /of
verbouw van het gemeentehuis. In dat kader is ook gezocht naar een locatie waar de historische
vereniging dan zou kunnen worden gehuisvest.
In de gemeenteraad van 9 mei 2017 is besloten de historische vereniging “Oud Renswoude”te gaan
huisvesten in het pand Dorpsstraat 38. Hierbij is ook besloten dat de gemeente een aantal lasten
met betrekking tot dit pand voor haar rekening zal nemen. De historische vereniging zal een
gebruiksvergoeding betalen voor dit pand van € 500,-- per jaar ( jaarlijks te indiceren).
Via het in gebruik geven van dit pand aan de historische vereniging voor een gebruiksvergoeding
van € 500,00 per jaar wordt aan deze vereniging een subsidie in natura verleend van € 3.934,--.
Garantstellingsubsidies
De gemeente Renswoude heeft zich garant gesteld voor een aantal geldleningen die door
verenigingen zijn aangegaan .
Harmonievereniging “Ons Genoegen”.
De gemeente Renswoude heeft zich garant gesteld voor de rente en aflossing van een
geldlening die “Ons Genoegen” heeft afgesloten bij de Bank Nederlandse Gemeenten van
€ 250.000,--. Deze geldlening is aangetrokken voor de afbouw en inrichting van ’t Podium.
Eind 2016 bedroeg het saldo van deze geldlening nog steeds € 250.000,00.

Voetbalvereniging “Renswoude “.
De gemeente Renswoude heeft zich garant gesteld voor de rente en aflossing van twee
geldleningen die de voetbalvereniging “Renswoude” is aangegaan bij de Rabobank.
Per 1 januari 2017 bedroeg het saldo van deze leningen :
Lening 1 € 48.690,14
Lening 2 - 57.680,-De voetbalvereniging “Renswoude” lost per jaar op lening 1 € 1.550,-- af en op lening 2
€ 3.550,--.
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Tennisvereniging “Dicke Rijst “
De gemeente Renswoude heeft zich garant gesteld voor de rente en aflossing van twee
geldleningen die de tennisvereniging “Dicke Rijst “ is aangegaan bij de Rabobank.
Per 1 januari 2017 bedroeg het saldo van deze leningen :
Lening 1 € 36.050,-Lening 2 - 14.432,82
De tennisvereniging “Dicke Rijst “ lost per jaar op lening 1 € 4.200,-- af en op lening 2 € 460,-.

3. Noodzakelijke aanpassingen o.a. op grond van gewijzigde wet –en regelgeving.

1. De huidige subsidieverordening is sterk verouderd en voldoet niet meer aan de huidige
wet-en regelgeving. Er dient daarom een nieuwe Algemene subsidieverordening te
worden vastgesteld. Een voorstel hiertoe zal aan de nieuwe gemeenteraad worden
aangeboden.
2. De subsidiëring van de harmonievereniging “Ons Genoegen” via het ophalen van oud
papier dient te worden losgekoppeld van het afvalbeleid. Alleen de kosten die strikt
noodzakelijk zijn voor het inzamelen, afvoeren en verwerken van oud papier mogen
worden betrokken bij de berekening van de kosten van de afvalinzameling.
De subsidie die via het inzamelen van oud papier aan de harmonievereniging wordt
verstrekt dient te worden geregeld via de Algemene subsidieverordening of via een
specifieke subsidieverordening voor de harmonievereniging.
Hierbij dient ook de vraag te worden beantwoord of het gewenst is het monopoly van het
ophalen van oud papier bij de harmonievereniging te laten of dat ook andere verenigingen
in de gelegenheid moeten worden gesteld hieraan deel te nemen.
Verder dient ook te worden gekeken naar de hoogte van de gegarandeerde oud
papierprijs. Op dit moment bedraagt de gegarandeerde prijs € 81,68 per 1.000 kg oud
papier. Bij gemeenten in de omtrek die ook een regeling met verenigingen etc. hebben
met betrekking tot het ophalen van oud papier bedraagt het gegarandeerde bedrag
ongeveer € 40,-- per 1.000kg oud papier.
De gegarandeerde oud papierprijs die geldt voor de harmonievereniging en eventuele
andere verenigingen is dan ook van toepassing op het oud papier dat door de kerken
wordt opgehaald.
3. Subsidie aan Vitras is vanaf 2019 gebaseerd op budgetcontract en niet meer op de
algemene subsidieverordening.
4. Subsidie aan Peuterhonk is vanaf 2018 gebaseerd op de “Verordening tegemoetkoming
kosten Peuteropvang Renswoude 2018” en niet meer op de algemene
subsidieverordening.
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4. Welke subsidievormen zijn er in het algemeen en wat zijn de voor –en nadelen
van deze subsidievormen ?
Subsidievormen

Toelichting

ExploitatieEen exploitatie/ huisvestingssubsidie wordt gegeven aan
huisvestingssubsidie organisaties die (een deel van ) de huisvestingslasten van de
accommodatie waarvan zij gebruikmaken niet kunnen betalen uit
eigen middelen. De organisatie die een dergelijke subsidie aanvraagt
is voor een bepaald gedeelte afhankelijk van overheidsgeld.
Budgetsubsidie
Een budgetsubsidie biedt de gemeente en de organisaties een
duidelijke handelswijze voor het realiseren van activiteiten en/of
prestaties die maatschappelijk en politiek wenselijk zijn. Hierbij
bemoeit de gemeente zich niet met de interne bedrijfsvoering van de
gesubsidieerde organisatie en aan de andere kant stelt de gemeente
wel eisen ten aanzien van de prestaties van de organisatie.
Waarderingssubsidie Een waarderingssubsidie wordt verstrekt als de gemeente bepaalde
activiteiten wil aanmoedigen of ondersteunen. Deze subsidie heeft
geen relatie met de huisvesting ( exploitatie) waarvan de organisatie
gebruik maakt. Ook het voortbestaan van de organisatie is niet
afhankelijk van deze subsidie . De waarderingssubsidie is
uitsluitend bedoeld als materiële blijk van waardering van de
gemeente en wordt doorgaans voor een bepaalde periode
vastgesteld en toegekend.
Koppelsubsidie
Een koppelsubsidie vraagt van alle betrokken partijen een financiële
inspanning. De gemeente subsidieert enkel onder de voorwaarde dat
het bestuursorgaan van de organisatie die de subsidie aanvraagt,
ook een financiële bijdrage levert. Deze subsidievorm zorgt er voor
dat de subsidieaanvrager een actieve rol bekleedt bij het realiseren
van de gewenste activiteit/ prestatie, waarvoor de gemeente een
financiële bijdrage levert.
Stimuleringssubsidie De stimuleringssubsidie is een subsidie van incidentele aard. De
subsidie heeft een aanvullend karakter. Ze wordt vaak verstrekt om
de financiering van een project rond te krijgen, omdat als de
gemeente niet meedoet het project niet doorgaat.
Incidentele subsidie Een incidentele subsidie heeft zoals het de titel al aangeeft, een
incidenteel karakter. Eénmalige subsidies kunnen voor verschillende
activiteiten/ prestaties worden verstrekt zoals : subsidies voor
kleinschalige activiteiten, projectsubsidies, periodesubsidies voor
een bepaalde “korte” periode.
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Voor –en nadelen van de verschillende subsidievormen.
Subsidievorm
Voordelen
Nadelen
* Tekorten kunnen eenvoudig
Exploitatie/
worden weggewerkt
huisvestingssubsidie
* Doordat een vrijwilligers
stichting de binnensport
exploiteert scheelt dit in
ambtelijke capaciteit.

Budgetsubsidie

Waarderingssubsidie

Koppelsubsidie

Stimuleringssubsidie
Incidentele subsidie

* Een scheiding van beleid
( gemeente) en uitvoering
( instelling)
* Transparantie van de uitvoering.
* Het vergroten van de eigen
verantwoordelijkheid van de
organisaties.
* Verzakeling en professionalisering van gemeentelijk
beleid, de gemeente bemoeit
zich niet met de bedrijfsvoering
van de subsidiënt.
* Gelijke behandeling tussen alle
Verenigingen en valide en
mindervalide ( gehandicapte)
mensen.
* Tijdig inzicht in de totale
omvang van de te verstrekken
subsidie
* het initiatief ligt bij de
organisatie die de subsidie
aanvraagt.
* Zorgt voor bewustwording van
kosten bij de subsidiënt en
stimuleert zelfwerkzaamheid.
* De aanvragende organisatie
gaat actief op zoek naar
alternatieve/ aanvullende
financiering.
* Er is voldoende draagvlak voor
het project.
* Het haalbaar maken van een
ontwikkeling/ project.
* De gemeente kan éénmalig
subsidie verstrekken voor het
realiseren van een bepaalde
activiteit/ ontwikkeling.
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* het ontneemt de prikkel bij de
subsidiënt voor het beperken van het
tekort op de exploitatie.
* Risico op open einde subsidie.
* Prestatieafspraken zijn lastig te
maken en te handhaven.
* De subsidie is vaak niet goed
afgestemd op de werkelijke
exploitatielasten.
* Jaarlijkse vaststelling/ inschatting
van de te verstrekken subsidie is
noodzakelijk.
* Definiëren van “prestaties” is soms
ingewikkeld.

* Het ontbreekt aan een
toetsingskader voor het bepalen
wanneer iemand mindervalide
( gehandicapt) is.
* Het is lastig te controleren of het
aantal opgegeven leden correct is.
* In zekere mate afhankelijk van de
professionaliteit van de organisatie
die de subsidie aanvraagt.

* Een stimuleringssubsidie kan indien
de aanvraag niet goed onderbouwd
is, leiden tot precedentwerking.

5. Denkrichtingen toekomstig subsidiebeleid.
Tevredenheid huidige subsidiebeleid
Uiteraard zouden alle verenigingen best meer subsidie van de gemeente willen
ontvangen, maar in het algemeen zijn de verenigingen in Renswoude tevreden
met de subsidie die ze ontvangen en de wijze waarop deze subsidie wordt
toegekend.
Uniformiteit subsidiebeleid
Er is weleens door een raadslid in een raadsvergadering de opmerking gemaakt :
“We zouden graag een uniforme regeling willen waarop alle subsidies zijn
gebaseerd “.
In Renswoude zijn helemaal niet zoveel verenigingen of instellingen die subsidie van
de gemeente ontvangen. Toch blijkt in de praktijk dat de behoeften en
omstandigheden van deze verenigingen en instellingen zo verschillend is, dat het
praktisch niet mogelijk is al deze verenigingen en instellingen over één kam te
scheren.
Dit probleem speelt niet alleen in Renswoude, maar ook in andere gemeenten. Vaak
zie je dat gemeenten dan ook de “Algemene subsidieverordening “ als een soort
kapstok gebruiken .
Onder deze kapstok hangen dan een aantal subsidies waarvoor bij afzonderlijke
verordening een uitputtende regeling is getroffen .
Ook komt het voor dat er naast de algemene subsidieverordening een subsidie
programma wordt opgesteld, waarin wordt vastgesteld, welke activiteiten in
aanmerking komen voor subsidie, welke doelgroepen voor subsidie in aanmerking
komen en welke subsidiebedragen worden uitbetaald.
Subsidie op basis van maatschappelijke verantwoordelijkheid
Er zijn gemeenten die hun subsidieverlening baseren op de mate waarin de
betreffende vereniging of instelling haar maatschappelijke verantwoordelijkheid
toont. Dat lijkt in eerste instantie aantrekkelijk, maar in de praktijk blijkt het
ontzettend moeilijk een methode op te zetten, waarmee de gewenste effecten
worden bereikt. Ter illustratie van het risico op ongewenste effecten geven wij u in
bijlage 1 een voorbeeld uit een naburige gemeente.
Wanneer we het subsidie beleid in Renswoude willen wijzigen moeten we goed
overwegen wat de consequenties hiervan zijn. Op dit moment is de relatie van de
gemeente met de verenigingen in ons dorp prima en zijn de verenigingen over het
algemeen tevreden met de subsidie die ze van de gemeente ontvangen.

18

Wellicht is het nog een idee om jaarlijks een budget van bijvoorbeeld € 5.000,-beschikbaar te stellen ten behoeve van éénmalige activiteiten waarvan de doelen
vooraf geformuleerd zijn. Instanties die daar een beroep op zouden willen doen
kunnen dan voor een bepaalde datum hiertoe een verzoek indienen. B en W kunnen
dan bepalen, welke activiteit of activiteiten ze het meest waardevol vinden voor het
dorp en deze activiteiten dan subsidiëren.
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Bijlage 1.
Voorbeeld van ontstane situatie in gemeente die subsidie wil verlenen op basis van
maatschappelijke betrokkenheid.
De gemeenteraad van deze gemeente heeft besloten dat de subsidie die
sportverenigingen nu ontvangen ( een vast bedrag per jeugdlid en voor de
verenigingen die over een buitenaccommodatie beschikken, betaalt de gemeente
het groot onderhoud ) worden afgebouwd en dat de verenigingen daarvoor in de
plaats een “activiteitensubsidie” ontvangen. Deze subsidie wordt toegekend naar
rato van het aantal activiteiten dat de vereniging verricht die bijdragen aan de
maatschappelijke doelstellingen van de gemeente.
Activiteitensubsidies :
Een vereniging die het mogelijk maakt dat mindervaliden of gehandicapten deel
kunnen nemen aan de activiteiten van die vereniging krijgt een subsidie van
€ 2.500,--.
In deze gemeente wordt elk jaar in juni een zogenaamde sportmarathon gehouden.
Dat is een evenement waarbij de deelnemende teams van 18.00 uur vrijdag tot
18.00 uur zaterdag allerlei sporten beoefenen. Ook dammen, schaken, darten etc.
behoren tot de onderdelen van de marathon.
Een vereniging die haar accommodatie beschikbaar stelt voor deze marathon en
een onderdeel van de marathon organiseert, ontvangt € 2.500,--.
Een vereniging die meehelpt om personen met een afstand tot de arbeidsmarkt te
begeleiden om weer in een bepaald werkritme te komen ontvangt € 2.500,--.
Een vereniging die een activiteit voor leerlingen van de basisschool organiseert
ontvangt € 2.500,--.
Zo zijn er nog een aantal activiteiten benoemd waarvoor een vereniging een
subsidie van € 2.500,-- kan krijgen.
In eerste instantie lijkt dit een eerlijke en transparante methode van subsidiëring,
maar hoe werkt het in de praktijk ?
Twee verenigingen die onder dit subsidiebeleid vallen zijn een damvereniging met
30 leden en een voetbalvereniging met 1.400 leden.
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Oude situatie ;
De damvereniging heeft 10 jeugdleden en ontving een subsidie van 10 x € 20,-- = €
200,--.
De voetbalvereniging heeft 750 jeugdleden en ontving een subsidie van 750 x € 20,-= € 15.000,--, daarnaast betaalde de gemeente ongeveer € 20.000,-- aan groot
onderhoud van de 7 voetbalvelden.

Nieuwe situatie :
Deelname minder validen en /of gehandicapten
De damvereniging heeft 1 lid, die in een rolstoel zit, tijdens de wekelijkse damavond
wordt er één stoel opzij geschoven en wordt de rolstoel aangeschoven achter de
tafel met het dambord. De damvereniging ontvangt € 2.500,-- omdat zij het mogelijk
maakt dat minder validen deel kunnen nemen aan activiteiten van de
damvereniging.
De voetbalvereniging heeft een G-team, dat is een team van ongeveer 25 jongens en
meisjes, mannen en vrouwen met een geestelijke of lichamelijke beperking.
Elke week traint dit team onder leiding van twee trainers een uur, ook worden er
regelmatig op zaterdag wedstrijden georganiseerd tegen G-teams van andere
voetbalverenigingen, aan het einde van het seizoen wordt er een toernooi voor Gteams georganiseerd. De voetbalvereniging heeft speciaal voor het G-team twee
kleedkamers aangepast en geschikt gemaakt voor minder valide sporters.
De voetbalvereniging ontvangt € 2.500,-- omdat zij het mogelijk maakt dat minder
validen deel kunnen nemen aan activiteiten van de voetbalvereniging.
Sportmarathon
De damvereniging organiseert het onderdeel dammen tijdens de sportmarathon.
De damvereniging maakt een wedstrijdprogramma en zet de damborden met
damstenen klaar op de tafels en houdt de uitslagen bij. Omdat de damvereniging
een onderdeel van de sportmarathon organiseert ontvangt de damvereniging €
2.500,--.
De voetbalvereniging organiseert het onderdeel voetbal tijdens de sportmarathon.
De voetbalvereniging maakt een wedstrijdprogramma, zorgt dat er bij elke wedstrijd
een scheidsrechter aanwezig is. Daar de wedstrijden ook ’s nachts plaatsvinden
moeten de velden ook de gehele nacht verlicht worden. Ook maakt de
voetbalvereniging een indeling van de kleedkamers voor de deelnemende teams.
Ook is er een commissie die de uitslagen en standen bijhoudt en verwerkt.
Omdat de voetbalvereniging een onderdeel van de sportmarathon organiseert
ontvangt de voetbalvereniging een subsidie van € 2.500,--.
Activiteiten ten behoeve van leerlingen basisscholen
De damvereniging organiseert het schooldamtoernooi. De damvereniging stuurt
naar alle basisscholen een formulier met de belangrijkste damspelregels en een
formulier waarop de beste dammer van de school kan worden ingevuld.
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Als de beste dammers van alle basisscholen bekend zijn, worden deze op een
woensdagmiddag uitgenodigd in een school en daar worden dan de finales
gespeeld. Uiteindelijk rolt er één winnaar uit en die wordt opgegeven voor de
provinciale kampioenschappen voor basisscholieren. De damvereniging ontvangt €
2.500,-- omdat zij een activiteit organiseert voor de leerlingen van de basisschool.
De voetbalvereniging organiseert een schoolvoetbaltoernooi. In een bepaalde week
wordt dit toernooi op 5 avonden afgewerkt. De voetbalvereniging maakt een
toernooischema, maakt een schema in de welke kleedkamer de diverse teams zich
om kunnen kleden, zorgt er voor dat er voor elke wedstrijd een scheidsrechter
beschikbaar is en zorgt dat er wedstrijdleiding is om de uitslagen en standen bij te
houden en te verwerken. De voetbalvereniging organiseert een activiteit voor de
leerlingen van de basisscholen en ontvangt een subsidie van € 2.500,--.
Uiteindelijk resultaat
Door dit nieuwe subsidiebeleid van de gemeente komen vooral de verenigingen die
gebruik maken van een buitensportaccommodatie in de problemen. Zij hebben
onvoldoende middelen om het noodzakelijke onderhoud uit te voeren.
( om BTW technische redenen heeft de betreffende gemeente de exploitatie van de
buitensportaccommodaties opgedragen aan stichtingen, deze stichtingen geven de
accommodatie in gebruik aan de eindgebruiker ).
Eén stichting heeft inmiddels de opdracht terug gegeven aan de gemeente, één
stichting heeft een kort geding aangespannen tegen de gemeente.
Om het kort geding te voorkomen, heeft de gemeente besloten het bedrag dat nodig
is voor groot onderhoud, nog één jaar bij wijze van voorschot aan de stichting uit te
keren.
Inmiddels is de gemeenteraad er ook van doordrongen dat dit niet de goede manier
is om het subsidiebeleid anders vorm te geven. Besloten is dan ook om het
subsidiebeleid nog twee jaar op de oude wijze door te laten lopen.
Ondertussen is er aan een externe deskundige opdracht gegeven, nader onderzoek
te doen en met een nieuw voorstel voor toekomstig subsidiebeleid te komen.
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