Nieuw subsidiebeleid
gemeente Roosendaal

Samen met onze partners naar een helder en transparant subsidiebeleid
Het college van de gemeente Roosendaal heeft op 19 juni 2018 besloten om met ingang van 2020 volgens
een nieuw te ontwikkelen subsidiesystematiek te gaan werken. De gemeente Roosendaal wil samen met
de verenigingen en stichtingen in Roosendaal, aan de slag om te komen tot dit nieuwe beleid.

Een open en transparant beleid
Er zijn een aantal ontwikkelingen die hebben geleid
tot de beslissing om te komen tot aanpassing van
het huidige subsidiebeleid. Vorig jaar is een belangrijke
uitspraak gedaan over het thema schaarse vergunningen.
Deze uitspraak is ook relevant voor het verstrekken van
subsidies. Dit houdt in dat de gemeente subsidies voor
een bepaalde activiteit niet altijd kan toekennen aan
een specifieke aanbieder. Andere mogelijke partijen willen
we ook de kans geven om subsidie aan te vragen.
Het bestaande beleid is niet heel duidelijk. Vanuit het
college, gemeenteraad en relaties is aangegeven dat
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de aanvraagprocedure vereenvoudigd moet worden.

Werkwijze
Op 10 oktober waren ca. 100 deelnemers van diverse
partners te gast. Met behulp van 6 thematafels zijn we aan
de slag gegaan met het uitwerken van vragen op het gebied
van de inhoud maar ook op het gebied van het proces
rondom de nieuwe subsidiekaders. Daarna zijn we met
de hele groep samen prioriteiten gaan stellen.

”We hebben op 10 oktober de eerste stappen
gezet om samen met onze relaties de nieuwe
kaders vast te stellen voor een helder en
transparant subsidiebeleid. Het is heel
waardevol dat we in dit proces samen blijven
optrekken. Dan staat er straks een nieuw
beleid dat breed gedragen wordt.”

Duidelijke kaders
De avond op 10 oktober hebben we georganiseerd om
samen met onze subsidierelaties te komen tot kaders die
een bijdrage leveren om meer duidelijkheid te krijgen over:
> Aanvraag proces
> Subsidiebeoordeling
> Subsidieverantwoording
> Gemeentelijk beleid
> Type subsidies
> Subsidievoorwaarden
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Verslag 10 oktober
We hebben heel veel informatie opgehaald waarmee
we een goede stap kunnen zetten richting een nieuw beleid.
Directeur Marco Vonk vatte het als volgt samen:
1. Er is behoefte aan een duidelijke aanvraagprocedure,
met criteria die voor iedereen duidelijk zijn.
2. Het moet voor betrokken partijen duidelijk zijn welk
resultaat er met de subsidie behaald wordt en hoe dit
gemeten en beoordeeld wordt.
3. De gemeente moet duidelijk zijn over het gemeentelijke
beleid en de verwachtingen over o.a. samenwerking
tussen de partners.
4. Overige punten van aandacht zijn:
4.1 Eherkenning
4.2 Langdurige contracten
4.3 Meerjarenovereenkomsten
4.4 Omgaan met verplichtingen (als personeel)

Wat betekent dit?

Kalender

Dit betekent dat alle subsidierelaties formeel worden

Datum

Activiteit

beëindigd aan het einde van de lopende subsidieperiode.
Alle relaties ontvangen hierover een brief. Het nieuwe beleid

Week van
31 oktober 2018

Brief formeel beëindiging
subsidierelatie

gaat in op 1 januari 2020. Wij houden u op de hoogte van

21 november 2018

Inloopspreekuur

december 2018

Vaststellen nieuw
subsidiebeleid college

december 2018

2de nieuwsbrief
nieuw subsidiebeleid

januari 2019

Vaststellen nieuw
subsidiebeleid gemeenteraad

feb tot juni

Uitwerking inhoudelijk
beleid in nieuwe systematiek

1 juli 2019

start aanvraag procedure
subsidies 2020

het nieuwe subsidiebeleid en de wijze waarop u voor 2020
en verder een aanvraag kunt indienen.

Inloopspreekuur
Wij vinden het erg belangrijk om samen met u te komen
tot de nieuwe uitgangspunten voor het nieuwe subsidie
beleid. Heeft u naar aanleiding van de bijeenkomst of deze
nieuwsbrief vragen of ideëen? Dan kunt u gebruik maken
van het inloopspreekuur op woensdag 21 november 2018
van 19.00 tot 21.00 uur op het stadskantoor Roosendaal
(Stadserf 1). U kunt zich hiervoor aanmelden via
subsidies@roosendaal.nl
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De opgehaalde informatie

Doelgericht inzetten
van subsidies

hebben we gebruikt om het eerste

> Vertalen van beleidsdoelen

Uitgangspunten

concept van de uitgangspunten

naar gewenste resultaten

van het nieuwe subsidiebeleid te

> Ons beleid is helder

formuleren.

> Aansluiten bij de prioriteiten
van het bestuur (flexibel)
> = meer sturen aan de voorkant,
helder zijn over verwachtingen
en resultaten

Sturen op samenhang
en kwaliteit
> Versterken van de
basisinfrastructuur
> (Doelstellingen: participatie
en preventie)
> Ruimte bieden aan/stimuleren
van vernieuwing
> Activiteiten die zijn opgezet
vanuit samenwerking verdienen
de voorkeur
> Selectie op basis van vooraf
heldere criteria, zodat het beste
plan wordt uitgevoerd

Inzetten op strategisch
partnership
> Versterken van de basis
infrastructuur van voorzieningen
> Stabiliteit voor organisaties
- meerjarige afspraken en
duidelijkheid over budget
> Verantwoording bestaat uit
tellen en vertellen
> Met als doel samen leren
en ontwikkelen, flexibiliteit
> Transparant zijn over ver
wachtingen en behaalde
resultaten
> Gemeente voert regie op de

Gebruiksvriendelijk proces
> Eenvoudig te doorlopen,
uitgelegd in begrijpelijke taal
en instructies (beslisboom)
> Transparant over procedure,
beoordeling en besluit
> We maken verschil tussen
professionele organisaties

gewenste resultaten en de
samenhang
> Gemeente toont betrokkenheid
bij resultaten van activiteiten
> Partners zijn expert in de uitvoering
en zijn verantwoordelijk voor de
wijze waarop resultaten worden
behaald

en vrijwilligersorganisaties
> Minimale bureaucratie en
administratieve last voor zowel de
subsidiepartner als de gemeente
> Doelgerichte verantwoording
> De gemeente is toegankelijk
voor hulp en ondersteuning
bij het doorlopen van de
procedure

We horen graag wat u ervan
vindt! Mist u belangrijke zaken,
laat het ons weten! Reageren kan
via subsidies@roosendaal.nl of
meldt u aan voor het inloopspreekuur.

