Verslag Rondvraag presentatie herijking subsidiebeleid nieuwe stijl
gemeente Asten d.d. woensdag 7 november 2012.

Vraag over het speelveld uitgangspunten subsidiebeleid
Wat wordt bedoeld met het sturen op effecten en de regierol van de
gemeente.(dhr. Vd Bomen KBO Asten-Ommel)
De gemeente verlaat de rol van regisseur in de zin dat de gemeente bepaalt wat
er wordt gerealiseerd naar de rol van stimulator. Als stimulator bepalen de
verenigingen wat zij tot stand kunnen/willen brengen. Als dit Wmo doelstellingen
van de gemeente ondersteunt dan zal de gemeente deze ontwikkelingen
ondersteunen en faciliteren. De gemeente ondersteunt met haar schaarse
middelen geen zelfredzame volwassenen; deze vallen niet binnen de doelgroepen
van het subsidiebeleid en de wmo.
Vragen over de participatiesubsidie/projectsubsidie
Verenigingen willen zelf hun doelstellingen en activiteiten ontwikkelen en
organiseren
Dat is de lijn die de gemeente met dit beleid wil uitzetten en ondersteunen.
Hoe weet een vereniging of en voor welke subsidie ze in aanmerking kan komen.
Het betreft nieuw beleid met aanvragen die in 2013 moeten worden ingediend.
De dialoog die hiervoor nodig is wordt gemist.(dhr. Stiphout NWC)
De kaders en de doelstelling van het beleid worden nu voorgelegd en besproken
met de verenigingen. Deze dienen als uitgangspunt voor de aanvragen van 2013.
Vragen over dialoog
Verenigingen worden niet bij het proces betrokken, wacht de gemeente de
aanvragen af.
Het voorbeeld wordt genoemd van de buurtsportcoach. Dit is een doelstelling die
past in het nieuwe beleid. Stel dat daar nieuwe activiteiten uit voortvloeien om
bepaalde groepen jongeren te bereiken en dit is een doelgroep die de gemeente
in het kader van de Wmo wil bereiken dan wordt een bijdrage geleverd in de
preventie. De gemeente kan dat stimuleren en faciliteren middels een
projectsubsidie Wmo.
NB: Het is niet mogelijk om structurele subsidies te stapelen, dus als een
vereniging een doelgroepsubsidie ontvangt kan zij niet een structurele
participatiesubsidie ontvangen, wel een projectsubsidie Wmo (toevoeging aan het
verslag)
Zo vinden ook gesprekken plaats met KBO en dorps- en wijkraden. De
dorpsraden ontwikkelen al activiteiten die zouden kunnen passen in een
projectsubsidie Wmo.
De gemeente ontvangt minder budget om de Wmo vorm te geven. Onze
middelen worden op een andere manier ingezet. De gemeente blijft daar waar
nodig ondersteuning verlenen maar wil de activiteiten meer bij het
maatschappelijk middenveld leggen. Om dat te bereiken is het nodig om een
dialoog te voeren met de verenigingen. Dit is het startmoment van een nieuwe
ontwikkeling. Het jaar 2013 is het overgangsjaar. In de jaren 2014-2016 wordt
dit verder vorm gegeven. De gemeente geeft met deze presentatie de richting
aan die zij wil bereiken met het subsidiebeleid. Met dit subsidiebeleid nieuwe stijl
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worden verschillende beleidsterreinen verankerd. Dit proces is de vertaling
daarvan.
Onder de participatiesubsidie ligt beleid. De wijze waarop de gemeente subsidie
wil verlenen moet samen met het veld ontwikkeld worden.

Hoe wordt deze interactie op gang gebracht
Deze moet nog op gang worden gebracht. Er vinden al gesprekken plaats met de
KBO Asten-Ommel, de dorpsraad Heusden voor de ontwikkeling van het
zorgsteunpunt. De verenigingen pakken de activiteiten zelf op die vormgeven aan
de uitvoering van de Wmo. De gemeente ondersteunt door bijvoorbeeld ruimte
beschikbaar te stellen in de BMV, zo ook in de Bloemenwijk en Ommel.
Als organisaties meer zaken zelf gaan regelen, zoals een klussendienst, moeten
zaken als de aansprakelijkheid goed geregeld zijn (Dhr. Bos KBO Asten)
Voor vrijwilligers bestaat een verzekering waarin de aansprakelijkheid geregeld
is. Sommige verenigingen hebben dit zelf geregeld. De vrijwilligerscentrale van
Onis is beschikbaar en regelt een vrijwilligersverzekering.
De gemeente stelt dat zij voor de uitvoering van de Wmo een beroep doet op het
maatschappelijk middenveld. Worden hiermee de verenigingen bedoeld (dhr. Vd
Bomen KBO Asten-Ommel)
Ja dit zijn de verenigingen. Zij vormen een belangrijke pijler. De schaarse
middelen nopen de gemeente ertoe een beroep te doen op de verenigingen. Daar
waar mensen zichzelf kunnen redden , bijvoorbeeld zelf hun contributie te
betalen, ondersteunt de gemeente niet meer met subsidie.
Hoe verloopt de communicatie met het maatschappelijk middenveld. Loopt dat
via de participatieraad.
Er zijn verschillende structuren. De participatieraad is er daar een van. De dorpsen wijkraden ook en maken daar ook deel van uit. Het voldoet tevens aan de
gemeentelijke insteek om meer wijkgericht te gaan werken. Andere overleg
structuren zijn woningbouwcorporaties, professionele instellingen als GGZ etc. om
zo de problemen in een wijk aan te kunnen pakken. In eerste instantie is daar de
wijkraad voor nodig (nulde lijn) het doel is om praktisch en snel te handelen en
structurele problemen aan te pakken in een wijk.
Hoe worden de verenigingen betrokken bij de uitwerking van het Wmo beleid.
De gemeente zet de grote lijn neer en luistert naar wat de verenigingen kunnen /
willen neerzetten. We zijn een nieuw proces aan het inzetten. Sommige
instrumenten als bij de dorpsraden werken al, bij andere als de wijkraden is dat
nog beperkt. Er kan wellicht wijkondersteuning nodig zijn om dat effect mee te
geven. Momenteel speelt het project de wijkontwikkeling Asten oost. De eerste
stap zal zijn om de dialoog op te starten en vandaar uit initiatieven te
ontwikkelen. Deze fase moet nog worden opgestart. De gemeente gaat afspraken
maken met en gericht opdracht geven aan Onis om hiermee aan de slag te gaan.
De gemeente zet de lijn neer en ondersteunt.
Vragen over doelgroepsubsidie
Bij de doelgroepsubsidies zijn buurtverenigingen uitgezonderd. Ook koren vormen
een bijdrage vanuit cultuur.
Als deze bijdrage ten behoeve van de doelgroepen is bijvoorbeeld jeugdleden dan
ontvangt een koor voor het aantal jeugdleden dat zij heeft een doelgroepsubsidie.
Vragen over de accommodatiesubsidie

2

De zorg gaat uit naar de daling van de doelgroepsubsidie en wellicht ook een
daling van de accommodatiesubsidie. Tegelijkertijd gaan de tarieven voor
binnensport gaan omhoog. Wanneer is er zicht op de effecten van de
accommodatiesubsidie. Leden moeten tijdig worden geïnformeerd. (mw. van
Bussel Klimop)
Als de tarieven omhoog gaan dan is dat gerelateerd aan de feitelijke kosten. Er is
een verschil tussen binnen- en buitensportaccommodaties. De
accommodatiesubsidie wordt aangepast aan de tarieven. De rekenexercitie wordt
zo snel mogelijk gestart. Er wordt kritisch naar gekeken om te voorkomen dat er
cumulatie van kortingen ontstaat. De mogelijkheden van multifunctioneel gebruik
zullen worden bekeken.
Wanneer komt hier meer duidelijkheid over.
Dit moet begin januari met de volgende bijeenkomst met de verenigingen
duidelijk zijn.
Wanneer is hier inspraak over.
Dat zal plaatsvinden in overleg met de verenigingen. Dit kan tot verschillen leiden
in aanpak. Deze gesprekken van vanavond zijn voor de grote lijn.
Is er met de mogelijke effecten van cumulatie rekening gehouden in de deelname
van de fanfare in BMV Bloemenwijk (fanfare St Cecilia)
Eventuele kortingen zijn niet meegenomen in de exploitatie van de BMV. De
fanfare ontvangt drie subsidiestromen, voor jeugdleden voor accommodatie en
voor lesgeld.
Vraag over deskundigheidsbevordering
Het ontwikkelen van nieuwe activiteiten zal er toe kunnen leiden dat er meer
gebruik wordt gemaakt van deskundigheidsbevordering. Blijft die beschikbaar
(NWC).
De eenmalige subsidies waaronder de deskundigheidsbevordering maken vast
onderdeel uit van het subsidieprogramma. Deze zijn gemaximeerd en worden
jaarlijks met de begroting vastgesteld. Het principe geld dat als de pot leeg is er
niets meer beschikbaar is. Wel is er de mogelijkheid om het maximum bij te
stellen als blijkt dat er meer beroep op wordt gedaan. De raad stelt jaarlijks de
begroting vast waar het subsidieprogramma deel van uit maakt.
Algemene opmerking
De volgende bijeenkomst is in het nieuwe jaar op 8 januari. Is dat wel handig.
Reden voor die datum is dat de verenigingen opnieuw geïnformeerd moeten
worden voorafgaand aan de commissievergadering van 14 januari 2013.
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