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Beleidsregels subsidies vrijwilligersorganisaties Drimmelen

Samenvatting

Met ingang van 1 januari 2013 is het huidige subsidiebeleid voor vrijwilligers 2013-2016
vastgesteld. Om te bepalen of dit beleid bijstelling nodig heeft, heeft er een evaluatie
plaatsgevonden. De evaluatie gaf aanleiding om het huidige subsidiebeleid voort te
zetten met enkele aanpassingen. Deze technische aanpassingen zijn verwerkt in de
Algemene Subsidieverordening Drimmelen 2017, welke door de raad is vastgesteld op
11 mei 2017. Deze technische aanpassingen hebben ertoe geleid dat ook de
onderliggende beleidsregels dienen te worden aangepast. Daarnaast heeft de raad
besloten het subsidiebeleid uit te breiden met een pilot van twee jaar voor een extra
stimuleringssubsidie aan verenigingen, met als doel verenigingen te stimuleren om
mensen met een beperking aan zich te binden en zoveel mogelijk te laten integreren
binnen de reguliere verenigingen.
1. In te stemmen met bijgaande aangepaste beleidsregels:
*Beleidsregel m.b.t. subsidiëring sport- en jeugdwerk gemeente Drimmelen
2018,
*beleidsregel m.b.t. subsidiëring amateurkunst- en cultuurbeoefening
gemeente Drimmelen 2018,
*beleidsregel m.b.t. subsidiëring volksfeesten en herdenkingen gemeente
Drimmelen 2018,
*beleidsregel m.b.t. subsidiëring ouderenorganisaties gemeente Drimmelen
2018,
*beleidsregel m.b.t. subsidiëring volksgezondheid gemeente Drimmelen
2018;
2. In te stemmen met de beleidsregel m.b.t. eenmalige subsidiëring ter
bevordering van deelname van mensen met een beperking aan het
verenigingsleven gemeente Drimmelen 2018.

Voorstel

Besluit

Financiële paragraaf

Voor de uitbreiding van het huidige subsidiebeleid met een pilot voor twee jaar is
tijdens de raadsvergadering van 11 mei 2017 besloten een bedrag van € 10.000 uit de
reserves subsidies in te zetten. Voor aanpassing van de overige vijf beleidsregels is
geen extra financiële ruimte nodig.
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Toelichting :

Aanleiding
De gemeenteraad is op 11 mei 2017 akkoord gegaan met de uitkomst van de evaluatie van het
subsidiebeleid vrijwilligersorganisaties 2013-2016 en dit beleid met ingang van 1 januari 2018 voort
te zetten voor een periode van vier jaar (2018-2021).
De evaluatie gaf echter wel aanleiding om in huidige subsidiebeleid enkele technische
aanpassingen te doen. Deze aanpassingen zijn verwerkt in de Algemene Subsidieverordening
Drimmelen 2017, welke door de raad is vastgesteld op 11 mei 2017. Door deze technische
aanpassingen dienen ook de huidige vijf onderliggende beleidsregels te worden aangepast.
Naast de aanpassingen in het huidige subsidiebeleid heeft de raad ook besloten dit subsidiebeleid
uit te breiden met een pilot voor twee jaar in de vorm van een extra stimuleringssubsidie aan
verenigingen. Doelstelling van deze subsidie is om verenigingen een extra stimulans te geven voor
de werving van leden met een beperking en deze zoveel mogelijk te laten integreren binnen de
reguliere verenigingen en/of (door)ontwikkeling van bestaande en/of nieuwe activiteiten voor deze
doelgroep. Dit nieuwe beleid dient per 1 januari 2018 in te gaan en loopt tot 31 december 2019.
Om dit nieuwe subsidiebeleid zoveel mogelijk aan te laten sluiten aan het huidige subsidiebeleid is
het vertaald in een nieuwe beleidsregel, te weten: “Beleidsregel m.b.t. eenmalige subsidiëring ter
bevordering van deelname van mensen met een beperking aan het verenigingsleven gemeente
Drimmelen 2018”.

Financiële ruimte
Voor de aanpassing van de huidige vijf beleidsregels zijn geen extra financiële middelen vereist.
Voor de nieuwe beleidsregel is tijdens de raadsvergadering van 11 mei 2017 besloten hiervoor de
reserve subsidies vrijwilligersorganisaties ad € 10.000 in te zetten. Indien nodig zal bijstelling van
het huidige subsidieplafond van € 10.000 aan de raad worden gevraagd.
Voorstel
Uw college wordt gevraagd om:
1. In te stemmen met de aangepaste beleidsregels:
* beleidsregel m.b.t. subsidiëring sport- en jeugdwerk gemeente Drimmelen 2018,
* beleidsregel m.b.t. subsidiëring amateurkunst- en cultuurbeoefening gemeente
Drimmelen 2018,
* beleidsregel m.b.t. subsidiëring volksfeesten en herdenkingen gemeente Drimmelen
2018,
* beleidsregel m.b.t. subsidiëring ouderenorganisaties gemeente Drimmelen 2018,
* beleidsregel m.b.t. subsidiëring volksgezondheid gemeente Drimmelen 2018;
2. In te stemmen met de beleidsregel m.b.t. eenmalige subsidiëring ter bevordering van
deelname van mensen met een beperking aan het verenigingsleven gemeente
Drimmelen 2018.

