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Samenvatting
Hierbij treft u de subsidieprogramma’s Welzijn & Participatie en Toerisme & Recreatie 2020 aan. In
de programma’s zijn de vrijwilligers- en professionele organisaties opgenomen op het gebied van
welzijn, participatie, toerisme en recreatie die in 2020 subsidie ontvangen. De subsidie wordt
verleend op voorwaarde dat de gemeenteraad daarvoor de benodigde financiële middelen
beschikbaar stelt bij de vaststelling van de gemeentebegroting op 5 november 2019.
Beslispunten
Instemmen met de inhoud van de subsidieprogramma’s Welzijn & Participatie en Toerisme &
Recreatie 2020.
Inleiding
Subsidieprogramma Welzijn & Participatie
In dit programma wordt het subsidiebeleid voor het komende begrotingsjaar nader uitgewerkt. Het
gaat daarbij om de toekenning van structurele, jaarlijks terugkerende doelgroep- en
participatiesubsidie voor vrijwilligersorganisaties en budgetsubsidie voor professionele organisaties
op het terrein van welzijn, zorg en participatie.
Subsidieprogramma Toerisme & Recreatie
In dit programma is subsidie opgenomen voor de organisaties die activiteiten ontplooien op het
gebied van toerisme en recreatie.
Wat willen we bereiken
De gemeente streeft naar een leefbare, veilige samenleving met een basisniveau van
voorzieningen waarin voldoende ruimte is voor opvang, ontplooiing, ontmoeting en ontspanning.
Uitgangspunt is een hoge mate van eigen verantwoordelijkheid, eigen kracht en zelfredzaamheid
van burgers. De vrijwilligersorganisaties en professionele organisaties vormen samen het aanbod
en dragen actief bij aan het behouden en versterken van de sociale cohesie. Hun activiteiten zijn
gericht op preventie, zelfredzaamheid en participatie van inwoners van Asten, zodat iedereen kan
meedoen aan de samenleving.

2019040408*

Inspraak/zienswijzen
Conform de gemeentelijke inspraakverordening zijn de conceptsubsidieprogramma’s aan de – in
het programma – opgenomen organisaties en aan de Astense bevolking voorgelegd. Zij hebben de
mogelijkheid gehad om gedurende een termijn van zes weken zienswijzen in te dienen.
Ingediende zienswijze
De stichting Nationaal Museum Klok en Peel heeft per brief d.d. 18 juli 2019 kenbaar gemaakt dat
zij zich niet kan vinden in de voorgenomen bezuiniging van 10% op de exploitatiesubsidie. Het
dagelijks bestuur geeft aan dat zij opstapt als de bezuinigingsmaatregel wordt doorgevoerd. Deze
brief is aangemerkt als ingediende zienswijze tegen het subsidieprogramma Toerisme & Recreatie
2020.
Bovengenoemde brief en het verslag van het gesprek dat het college op 20 augustus 2019 met het
bestuur van het museum heeft gehad zijn als bijlage toegevoegd.
Risico’s
n.v.t.
Communicatie
Nadat de gemeentebegroting 2020 door de raad is vastgesteld zullen de in het programma
opgenomen organisaties formeel in kennis worden gesteld van de toekenning van de subsidie
2020. Organisaties hebben vervolgens de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen. Het
subsidieplafond voor de eenmalige subsidie wordt gepubliceerd.
Wat mag het kosten
De financiële consequenties van de toe te kennen structurele subsidies zijn in de ontwerpbegroting
2020 opgenomen. Subsidie wordt pas daadwerkelijk verstrekt als de gemeenteraad instemt met
de ontwerpbegroting 2020. In de subsidielijst zijn de concrete subsidiebedragen vermeld die aan
de organisaties worden toegekend.
Scenario-ontwikkeling
Tijdens de raadsvergadering van 2 juli jl. zijn wensen en bedenkingen geuit ten aanzien van de
voorgestelde bezuinigingsvoorstellen. Tijdens deze vergadering is in grote lijnen duidelijk
geworden welke maatregelen wel en welke niet op draagvlak van een meerderheid van de raad
kunnen rekenen. Op basis hiervan zijn onderstaande bezuinigingsmaatregelen doorgevoerd in de
subsidieprogramma’s (categorie staat tussen haakjes).
Subsidieprogramma Welzijn & Participatie
- Subsidie Halt afschaffen (2)
(subsidie voor voorlichting op basisscholen; dit wordt overgenomen door jongerenwerk Onis).

- Subsidie ORO afschaffen (3a)
(subsidie voor het organiseren van activiteiten, zoals wandelen en sjoelen voor de betreffende
doelgroep).

- Indexering vrijwilligersorganisaties afschaffen (3a)
- Indexering bibliotheek afschaffen (3b)
- Indexering professionele organisaties afschaffen (3c)
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Subsidieprogramma Toerisme & Recreatie 2020
- Subsidie Klokkendagen afschaffen (2)
- Projectsubsidie aan VVV (Toeristisch huis) afschaffen (3b)
- 10% korten op subsidie VVV Asten (3b)
- 10% korten op subsidie museum Klok & Peel (3b)
- Indexering professionele organisaties afschaffen (3c)
Bijlagen/ter inzage (incl. AST-nr)
2019042484 Subsidieprogramma Welzijn & Participatie 2020
2019040021 Subsidieprogramma Toerisme & Recreatie 2020
2019053920 Brief museum Klok & Peel
2019053922 Verslag gesprek college en bestuur museum Klok & Peel (vertrouwelijk)

m.manders@asten.nl
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RAADSBESLUIT
Onderwerp:
Subsidieprogramma's Welzijn & Participatie en Toerisme
& Recreatie 2020

Dagtekening:

Agendanummer:

5 november 2019

19.11.05

De raad van de gemeente Asten;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 september 2019 met
zaaknummer 2019040394;
gehoord het advies van de commissie Burgers van 7 oktober 2019;

besluit:

in te stemmen met de inhoud van de subsidieprogramma’s Welzijn & Participatie en Toerisme &
Recreatie 2020.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten van
5 november 2019.

De raad voornoemd,
griffier,
mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans

voorzitter,
mr. H.G. Vos

