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Onderwerp: Advies Notitie Subsidiebeleid

Rhenen, 25 januari 2017.

Geacht College,
Op 9 januari jl. ontving de Adviesraad Sociaal Domein uw adviesvraag inzake de Notitie
Subsidiebeleid. Zoals u zelf al aangeeft in uw brief is het voor ons zeer kort dag, maar
desondanks geven wij u graag onze zienswijze.
De Adviesraad is verheugd dat er nu ook in het sociaal domein wordt beoogd op korte
termijn eenmalige subsidies ter beschikking te stellen om nieuwe initiatieven vanuit de
samenleving binnen het sociaal domein op te starten. Uiteraard staan wij hier zeer positief
tegenover.
Allereerst leggen wij twee vragen aan u voor:
Wat zijn de consequenties voor de huidige subsidiëring van vrijwilligersorganisaties?
Valt het beschikbaar stellen van vergoedingen aan vrijwilligersorganisaties waarvoor de
gemeente specifiek geld (bijvoorbeeld: armoedebestrijding) ontvangt van de rijksoverheid,
ook onder de nieuwe subsidieregeling?
De Adviesraad heeft daarnaast een aantal opmerkingen:
-

-

-

-

De bedragen per beleidsterrein in het voorliggende concept zijn uiterst bescheiden.
De achtergronden daarvan zijn ons duidelijk, maar die veranderen dat feit niet. Wij
adviseren het verloop van de vraag in de komende jaren nauwlettend te volgen om
vervolgens te bezien of de omvang van het ter beschikking komende bedrag naar
rato zou kunnen worden aangepast.
Wij vragen ons af of de huidige, technocratisch ogende verdeling van dit bescheiden
bedrag over de diverse deelterreinen en doelstellingen, niet zal leiden tot ongewenste
versnippering waardoor goede initiatieven alsnog niet van de grond kunnen komen.
Ook hier adviseren we een scherpe monitoring en een daarop volgende eventuele
aanpassing van de nu gekozen insteek.
De Adviesraad zou liever zien dat de voor de jeugd beschikbare middelen een
bredere aanwendingsmogelijkheid krijgen dan nu wordt voorgesteld. In het bijzonder
denken we daarbij aan verrijkende projecten op cultureel terrein.
De Adviesraad krijgt graag inzicht in de gehonoreerde projecten om zich een oordeel
te kunnen vormen over de wenselijkheid dat deze op termijn als basisvoorzieningen
dienen te worden beschouwd die een jaarlijkse subsidiëring ontvangen.

De Adviesraad Sociaal Domein Rhenen hoopt met dit advies een positieve bijdrage te
leveren aan de ontwikkelingen in het Sociaal Domein in Rhenen.
Graag ontvangen wij uw reactie op dit advies.
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