Verslag Rondvraag presentatie herijking subsidiebeleid nieuwe stijl
gemeente Asten d.d. donderdag 1 november 2012.
Vragen over de participatiesubsidie

1. Als voorbeeld voor het inzetten van participatiebudget Wmo wordt de KBO
genoemd. Gaan zij ook niet-leden ondersteunen en geldt dit ook voor andere
partijen? (Mw. Berkers – Veilig verkeer Nederland)
Ja, dit geldt ook voor andere partijen – andere KBO’s en bijvoorbeeld de dorps –
en wijkraden. Zij gaan ook niet-leden ondersteunen. De bedoeling is dat zij een
aantal taken gaan oppakken die passen binnen het Wmo beleid van de gemeente.

2. Mw. Berkers heeft sterk de indruk dat het voorbeeld van de KBO al meer is dan
een voorbeeld.
Met KBO Asten Ommel zijn reeds gesprekken gevoerd over de rol die de KBO in
deze zou kunnen vervullen.

3. Wie houdt overzicht of er wordt voldaan aan de subsidiecriteria voor
participatiesubsidie en of er expertise is bij een andere vereniging?
De gemeente toetst of er wordt voldaan aan de subsidiecriteria. Aanvragen
worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Toekenning is beperkt vanwege
een subsidieplafond. Het is een welkome ontwikkeling als meerdere verenigingen
expertise opbouwen. Verenigingen kunnen elkaar gaan versterken. Er kan op
zoek worden gegaan naar verenigingen die deze expertise aanvullen. Er is sprake
van een ontwikkeling.

4. Als er taken worden opgepakt hoe wordt dan beoordeeld of de KBO dat goed
uitvoert. Hoe stimuleer je dat? (KBO Heusden)
Andere voorbeelden die passen in het plaatje van de participatiesubsidie zijn de
buurtsportcoach bij NWC.
Er kunnen afspraken worden gemaakt door middel van een te sluiten
samenwerkingsovereenkomst. Daarin worden de afspraken gemaakt over
verwachtingen en effecten die de gemeente wil bereiken. Door middel van een
evaluatie kan dan worden bijgesteld. Het is nadrukkelijk geen wens van de
gemeente dat de vrijwilligersorganisaties een professionele organisatie worden,
maar een rol pakken in de uitvoering. Het kan wel voorkomen dat
vrijwilligersorganisaties bij de uitvoering ondersteund worden door een
professionele organisatie. Je kan dit controleren dan wel stimuleren door
bewoners te bevragen naar hun ervaringen. Als het effect bereikt wordt dan
continueren, indien dat niet het geval is kan dat hersteld worden of de subsidie
stop worden gezet. Hoe dit precies zal verlopen is nu nog niet te zeggen. We
zitten in een leerproces.
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5. Wat moet een organisatie doen om in aanmerking te komen voor een
participatiesubsidie. Het moet wel transparant zijn waarvoor ze wel in aanmerking
komt en welke treden van toepassing zijn. (Heart Safe Regio)
De criteria voor de participatiesubsidie zijn toegelicht in de presentatie. De treden
en criteria worden ook opgenomen in het subsidieprogramma. Er is sprake van
maatwerk. We zitten in een ontwikkelproces e.e.a. moet nog nader worden
uitgewerkt.

Vragen over de accommodatiesubsidie
6. Wij maken voor de uitvoering van onze activiteiten gebruik van de Klepel.
Kunnen wij nu een accommodatiesubsidie aanvragen. (Mw. Louwers - KVO Asten)
Nee, u kunt geen accommodatiesubsidie aanvragen.
De Klepel voert een eigen beleid rondom huurpenningen, de gemeente gaat daar
niet over. Als een organisatie de erkenningssubsidie gebruikte om accommodatie
te huren, dan zal de organisatie naar andere oplossingen moeten zoeken. Wellicht
dat er naar alternatieve locaties kan worden gekeken bv. bij verenigingen die wel
accommodatiesubsidie ontvangen of samen optrekken met andere verenigingen.

7. Wij gebruiken onze erkenningssubsidie voor het huren van ruimte voor de
opslag van materialen. Kunnen wij accommodatiesubsidie aanvragen (Heart Safe
Regio)
Nee, u kunt geen accommodatiesubsidie aanvragen.
Zoek verbinding met andere organisaties die ruimte hebben en daar bijv. wel
subsidie voor krijgen.

8. Algemene discussie betreffende het accommodatiebeleid. De aanwezigen
merken op dat de gevolgen hiervan groot zijn.
De gemeente onderschrijft de effecten van het korten van de subsidies van
verenigingen en het korten op het accommodatiebeleid. Het zal gevolgen hebben
voor de contributies. De verhoudingen moeten zodanig zijn dat verenigingen
hierdoor niet in de problemen komen. Er volgt nog een overlegronde om gestand
te doen aan dit punt en om te voorkomen dat cumulatie van kortingen optreedt.
Er zal ook gekeken worden naar oplossingen zoals multifunctioneel gebruik
maken van accommodaties, zoeken met verbindingen met andere organisaties en
het verrichten van maatwerk. Dit kan betekenen dat de ene vereniging er anders
uitspringt dan de andere. Er ligt een taakstelling en de kaders daarvoor worden
op verschillende manieren ingestoken. Voor sommige verengingen is privatiseren
een optie, sponsors zoeken, binnensporten hebben beperktere mogelijkheden om
sponsors te zoeken vergeleken met buitensporten, kunstgras kan intensief
gebruikt worden. Er liggen kansen en de gemeente wil met verenigingen in
overleg om hier op een constructieve manier vorm aan te geven. Het wordt voor
kleinere verenigingen wellicht moeilijker en zij zullen wellicht met anderen
moeten gaan samenwerken. In de samenwerking met de gemeente Someren
probeert de gemeente de kosten voor het onderhoud naar beneden te brengen.
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Vragen over de afbouw van de subsidie
9. Deelnemers van koren e.d. zijn zelfredzame volwassenen, als zij geen bijdrage
meer ontvangen, hoe betalen zij dan hun huur etc. (Mw. Leenders - Dorpsraad
Heusden)
De subsidie is in 2013 ongewijzigd € 675,=. In 2014 wordt deze afgebouwd met
de helft in 2015 gereduceerd tot € 0,=. De oplossing kan gevonden worden in het
verhogen van de contributies, samenwerken met andere verenigingen etc.

10. Als de subsidie in twee jaar wordt afgebouwd hoe moeten wij dan verder. Er
worden veel activiteiten georganiseerd voor onze jeugdleden, zo’n 200. (Dhr.
Derikx - Hengelsportvereniging).
Voor organisaties met jeugdleden hebben we de doelgroepsubsidie. Wellicht dat
de vereniging hiervoor in aanmerking komt. Er dient een ledenlijst te worden
overlegd met daarop de geboortedatum van de jeugdleden.

Overige vragen
11. Wat gaat de gemeente doen om organisaties wegwijs te maken welke
subsidie of fondsen mogelijkheden er zijn. (Mw. van Eijden - Onis)
In het subsidieprogramma en de verordening staan alle subsidiemogelijkheden en
voorwaarden. Deze zijn voor elke burger beschikbaar. Voor vragen omtrent het
subsidiebeleid kan altijd contact worden opgenomen met de gemeente. Maar de
gemeente ziet hier ook een rol voor Onis om organisaties te ondersteunen in het
werven van fondsen als zijn niet in aanmerking komen voor subsidie.

12. De koren worden omschreven als recreatief maar het gaat ook over cultuur.
Er worden veel activiteiten georganiseerd waar mensen aan deelnemen. (Mw.
Leenders - Dorpsraad Heusden)
Voor vernieuwende activiteiten is er de mogelijkheid een eenmalige
activiteitensubsidie aan te vragen.

13. Deel uit maken van een koor gaat ook vereenzaming tegen, wat als deelname
niet meer mogelijk is omdat men de contributie niet meer kan betalen.
Volwassen mensen die niet behoren tot de doelgroepen moeten voor zichzelf
zorgen (zelfredzaamheid). Dit soort kosten komen voor hun eigen rekening. Wel
is er een minimabeleid waarop kan worden teruggevallen als er geen
mogelijkheid is om dit zelf te bekostigen en mensen om die reden buiten de boot
dreigen te vallen. Onis kan hier een rol in spelen om mensen naar de gemeente
toe te leiden. Een tekort aan inkomen, mag niet leiden tot niet deelname aan een
vereniging.

14. Bij de doelgroepsubsidies zijn buurtverenigingen uitgezonderd terwijl deze
een bijdrage leveren aan de leefbaarheid (Mw. Van Eijden - Onis)
Voor wat betreft participatie en leefbaarheid zijn de dorps- en wijkraden het
vehikel van de gemeente en bijv. voor de woningbouwverenigingen. De gemeente
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werkt steeds meer wijkgericht. Als het zelfredzame volwassen burgers betreft
komen deze niet meer in aanmerking voor subsidie. De gemeente wil haar
schaarse middelen inzetten voor de doelgroepen (jeugd en jongeren, mensen met
beperkingen, in een achterstandssituatie en kwetsbare ouderen). Indien een
buurtvereniging een actieve rol speelt in het terugdringen van vereenzaming zou
dat een grijs gebied kunnen worden. Buurtverenigingen hebben een sociaal
effect, dat geldt ook voor de koren of andere verenigingen die een
erkenningssubsidie ontvangen, maar dat is niet het doel/activiteit dat valt binnen
de criteria als bedoeld bij de participatiesubsidie.

Voor verslag: B. Mutsaerts
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