Dit is nieuwsbrief 4 over het nieuwe subsidiebeleid.
Het nieuwe subsidiebeleid is op donderdag 6 juni 2019
vastgesteld door onze gemeenteraad. Op dinsdag 25 juni
heeft het College van B&W de subsidieregels vastgesteld.
Van 1 juli tot en met 30 september kan er subsidie worden
aangevraagd.
In deze nieuwsbrief zetten we de belangrijkste zaken voor u
op een rijtje. Wilt u reageren? Heeft u nog vragen? Dan horen
we u graag via subsidies@roosendaal.nl

1 juli: start aanvraagprocedure
Vanaf maandag 1 juli aanstaande kunt u subsidie aanvragen.
Dit kan tot en met 30 september. Het maakt niet uit of u nu
meteen in juli, of later pas, uw aanvraag indient. Als u dit maar
uiterlijk op 30 september gedaan heeft.

Aanvragen kan via onze website:
www.roosendaal.nl/subsidies

Op de website werkt het als volgt:
Op de website staan beleidsvelden benoemd.

1. Klik het beleidsveld van uw keuze aan.
2. Lees de korte uitleg en bekijk welke regel bij u past.
3. Regel gevonden? Lees de subsidieregel en het
beoordelingskader goed door.

4. Scrol naar boven en start de aanvraag.
Let op:
De 1-op1 subsidies staan apart vermeld bij nummer 7.

Tips voor het aanvragen
Neem uw tijd, maar begin niet te laat
Neem voldoende tijd voor het indienen van uw een goede en
complete aanvraag. Maar begin niet te laat! Wilt u een subsidie
aanvragen voor activiteiten die in 2020 gaan plaatsvinden? Dan
heeft u hiervoor tot en met 30 september de tijd.
Zoek de subsidieregeling die bij u past
Beleidsdoelen waarvoor subsidie kan worden aangevraagd,
zijn vertaald naar verschillende subsidieregelingen. Kijk daarom eerst of uw activiteit aansluit bij één van de subsidieregelingen. U kunt de verschillende subsidieregelingen vinden op onze website: www.roosendaal.nl/subsidies.
Lees de subsidieregeling goed door
Heeft u een interessante subsidieregeling gevonden? Lees
deze subsidieregeling dan goed door. Of u in aanmerking
komt voor de subsidie, hangt af van de voorwaarden in de
subsidieregeling. In de subsidieregeling leest u voor welke
activiteiten subsidie beschikbaar wordt gesteld, wat u mee
moet sturen bij uw subsidieaanvraag en hoe de gemeente uw
aanvraag beoordeelt.
Verzamel alle informatie die nodig is voor uw aanvraag
In de subsidieregeling leest u welke documenten u toe moet
voegen bij uw aanvraag. In de meeste gevallen stuurt u twee
documenten als bijlagen mee:
•
Een activiteitenplan met daarin een overzicht van de
activiteiten en de doelen die daarbij horen. In de
regeling staat natuurlijk wat u in uw activiteitenplan
moet beschrijven.
•
Een begroting met daarin een overzicht van inkomsten
en uitgaven. Grote EN kleine organisaties moeten het
begrotingsformat gebruiken. Dit format staat op onze
website.
Doe online uw subsidieaanvraag met eHerkenning
Heeft u alle informatie verzameld die nodig is? Dan doet u de
aanvraag. U kunt alle subsidies binnen de gemeente online

aanvragen via www.roosendaal.nl/subsidies. Voor het aanvragen heeft u eHerkenning niveau 2 nodig. Regel dit op tijd als
u dit nog niet heeft. eHerkenning zorgt ervoor dat gegevens
tussen bedrijven en overheid op een veilige, betrouwbare en
gemakkelijke manier uitgewisseld worden.
Zorg dat uw aanvraag compleet is
Controleer of alle benodigde documenten compleet zijn en voeg
deze toe. Hiermee voorkomt u dat uw subsidieaanvraag om
formele redenen niet in behandeling wordt genomen. Let op:
•
eHerkenning bewaart tussentijds uw gegevens.
•
Het aanvragen van eHerkenning kan enkele werkdagen
duren.

Pitches vervallen
Eerder lieten we weten dat we bij grote subsidies,
organisaties uitnodigen een pitch te houden. We hebben
besloten om dit toch niet te doen.
De keuze van de gemeente om subsidie aan een organisatie
toe te kennen of af te wijzen, moet helder en transparant zijn.
Door af te zien van de pitch zorgen we ervoor dat de
beoordeling zo objectief mogelijk verloopt. Een 100%
schriftelijke aanvraag zorgt voor een gelijke behandeling van
iedere aanvrager.

Datum:
Tijd:
Locatie:

Donderdag 4 juli
van 16:00 uur tot 20:00 uur
Kamer 055 in het Stadskantoor
(melden aan balie)

Kunt u niet komen maar heeft u wel een vraag?
Stel deze dan per e-mail aan subsidies@roosendaal.nl of bel
het subsidieteam op +14 0165. We kijken dan hoe we u het
beste kunnen helpen.

Beoordelingscriteria
De gemeente beoordeelt grote subsidieaanvragen op basis
van beoordelingscriteria. Deze criteria staan in de subsidieregeling beschreven. Een onafhankelijke adviescommissie
beoordeelt de subsidieaanvragen.
Subsidies worden toegekend op basis van de hoogste eindscores. De toegekende eindscores worden door de adviescommissie (kort) gemotiveerd. Op grond daarvan bepaalt het
College van B&W of met de beoordeling door de adviescommissie kan worden ingestemd en of deze kan worden
overgenomen.
Aanvragers ontvangen bij de beschikking een overzicht van de
beoordelingsscores. Niet alleen van zichzelf, maar ook van
eventueel andere aanvragers. Zo is helder hoe hoog uw
organisatie heeft gescoord in vergelijking met andere
aanvragen.

Samenwerking
Een subsidieaanvraag wordt beoordeeld op verschillende punten. Er kan u gevraagd worden om in uw
subsidieaanvraag te beschrijven met wie uw organisatie
samenwerkt. En hoe deze samenwerking eruit ziet.

Donderdag 4 juli, 16:00-20:00 uur
Spreekuur voor praktische, technische
en procedurele vragen
Wilt u weten op welke regel u het beste subsidie kunt aanvragen? Vraagt u voor het eerst subsidie aan en komt u er
niet meteen aan uit? Heeft vragen over eHerkenning, of over
digitaal aanvragen? Kom dan naar het spreekuur subsidies.
U kunt tussen 4 uur 's middags en 8 uur 's avonds vrij binnenlopen. Op een moment dat u het beste uitkomt. We houden
15 minuten per partij aan. Het kan dus zijn dat u eventjes
moet wachten tot u aan de beurt bent.

De gemeente juicht initiatieven in de richting van meer samenwerking toe. Maar we dwingen die samenwerking niet af.
Dat zou sommige initiatieven in de kiem kunnen smoren, in
plaats van ze te laten opbloeien.
Samen een aanvraag indienen
Voor sommige subsidieregelingen is het mogelijk om een
samenwerkingsverband te vormen en gezamenlijk een
aanvraag in te dienen. Soms is het zelfs verplicht. Als er
sprake is van een samenwerkingsverband, dient één organisatie als penvoerder de subsidieaanvraag in. Deze organisatie stuurt bij de aanvraag een vastgestelde overeenkomst
mee, waaruit het samenwerkingsverband blijkt. Indien de
subsidieaanvraag wordt toegekend wordt de subsidie aan de
penvoerder verleend.

Subsidies vanaf 100.000,- euro per jaar:
accountantscontrole per activiteit

Tot slot: de planning
Nog even de belangrijkste data op een rijtje:

Ontvangt uw organisatie 100.000,- euro of meer subsidie
per jaar? Dan moet u bij de verantwoording van de subsidie een accountantsverklaring overleggen. De verklaring
moet van een onafhankelijke accountant zijn. Dit is
afgesproken in de Algemene Subsidieverordening.

Nieuw: verantwoorden op activiteitenniveau
Hoe het was:
U stuurde ons de jaarrekening. Met daarbij een accountantsverklaring. Deze beoordeelden wij. Dat kostte veel tijd. De
vaststelling van de subsidies kon daarmee onder druk komen
te staan.
Zo moet het vanaf nu:
U stuurt ons de jaarrekening en een financiële verantwoording op activiteitenniveau. Met daarbij een controleverklaring
van een onafhankelijke accountant. Het verantwoordingsformat wordt binnenkort gepubliceerd op onze website,
www.roosendaal.nl/subsidies.
Waarom?
Subsidies zijn gemeenschapsgeld. We moeten dit geld
zorgvuldig besteden. En hierover open en transparant zijn.
Daarom willen we weten wat elke activiteit heeft gekost. In de
jaarrekening was dit voorheen vaak niet direct zichtbaar.

Wanneer
1 juli – 30
september 2019
1 t/m 4
oktober 2019
2 oktober 2019

14 t/m 31
oktober 2019
Uiterlijk 1 november
2019

Uiterlijk 15
december 2019
1 januari 2020

Wat
Aanvraagperiode subsidies. Mogelijkheid
om via onze website subsidie aan te
vragen.
De volledigheid en juistheid van de
aanvragen wordt gecontroleerd. U wordt
hiervan op de hoogte gesteld.
Bekendmaking van het aantal ingediende
aanvragen per subsidieregeling. Zo weet
u of er meer gegadigden zijn.
We beoordelen de aanvragen. Daarna
worden de besluiten (beschikkingen)
verstuurd.
Vraagt u een subsidie aan voor € 1 miljoen
of meer, voor een periode van 4 jaar?
En/of is er personeel in dienst? Dan krijgt
u uiterlijk 1 november duidelijkheid: wie
komt voor de subsidie in aanmerking en
wie niet?
De beschikkingen worden verstuurd
Ingangsdatum nieuw subsidiebeleid.

Eerdere nieuwsbrieven nog eens nalezen?
Dat kan! Kijk op www.roosendaal.nl/subsidies

Kosten accountant meenemen in de aanvraag
U kunt eventuele meerkosten van de accountant meenemen
bij de aanvraag van de subsidie.

Onze bereikbaarheid in de zomerperiode
De vakantietijd breekt aan. Ook onze medewerkers gaan er
even tussenuit. Wel is er in juli en augustus altijd minstens 1
medewerker van het subsidieteam bereikbaar.
subsidies@roosendaal.nl
Telefoonnummer +14 0165
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