
 

“RAADSMEMO”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij een actuele ontwikkeling of 
aanvullende informatie wordt meegedeeld door een portefeuillehouder. Een raadsmemo is bedoeld ter kennisname. 
“RAADSINFORMATIE”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij de actuele stand van zaken 
van een beleidsonderwerp uit programmabegroting/collegeprogramma of van een project wordt beschreven. De raadsinformatie 
wordt door het college aangeboden aan de raad en wordt standaard geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering van de 
commissie Algemeen of Fysiek. 

 
 

 Raadsmemo 

Datum:  28 mei 2013 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Kopie aan:   

Van:  P. van Zwanenburg 

Voor informatie:  Martijn Harbers, Maatschappelijke ontwikkeling  

Onderwerp:  Beleidsregels 2014 

 

1. Aanleiding 

Op 10 juli 2012 is door uw raad het Beleidskader Welzijn vastgesteld. Dit beleidskader is de 

basis van het welzijnsbeleid voor de periode 2014-2017. Daaruit voortkomend zijn door ons 

college de beleidsnotities Sport, Cultuur, Zorg en Jeugd opgesteld. Deze notities beschrijven 

hoe de verdere invulling op de verschillende beleidsterreinen vorm wordt gegeven en bouwt 

voort op het beleidskader. In deze beleidsnotities zijn de visies en ambities op de verschillende 

terreinen vertaald in concrete acties.  De beleidsnotities zijn door ons college eind 2012 

vastgesteld waarover wij u hebben geïnformeerd.  Om op basis van deze achtergrond voor het 

jaar 2014 subsidieaanvragen te kunnen behandelen/beoordelen zijn er beleidsregels 

opgesteld. In deze memo berichten wij u over hoe deze zijn vormgegeven.  

2. Inhoudelijke mededeling 

 Voor de beleidsregels 2014 is gekozen voor een vernieuwende insteek passend bij de 

ingezette koers van het Beleidskader Welzijn en de daaruit voorkomende beleidsnotities 

Sport, Cultuur, Zorg en Jeugd. Per beleidsnotitie is een beleidsregel opgesteld.  

 In het kader van de gedegen voorbereiding en de tijd die daarvoor nodig is betreffende het 

op te stellen accommodatiebeleid is de beleidsregel hiervoor nog niet gereed. Deze zal 

vorm worden gegeven onder de noemer van beleidsregel 5 Accommodaties.  

 Voor de buurtschappen is in het kader van de ‘status aparte’ een afzonderlijke beleidsregel 

in ontwikkeling. Dit om hun bijzondere status in een afzonderlijke beleidsregel nog eens 

extra tot uitdrukking te laten komen.  

 Naast de vernieuwende insteek van de beleidsregels passend bij de ingezette koers is het 

aantal subsidies teruggebracht en hierdoor minder arbeidsintensief. 
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De gemeente zet op basis van het nieuwe welzijnsbeleid meer als voorheen in op het 

vergroten van de zelfredzaamheid, het vergroten van de maatschappelijke participatie en 

versterken van de kracht van de samenleving. Dit wordt bereikt door aan de voorkant meer op 

de maatschappelijke effecten te sturen die met de subsidies moeten worden bereikt/behaald. 

Daarnaast wordt met de vernieuwende insteek bereikt dat de beleidsregels eenvoudiger, 

overzichtelijker en logischer zijn opgebouwd. 

 

Voor wat betreft de inhoud van de beleidsregels 1. Sport, 2. Cultuur, 3. Zorg, 4. Jeugd en 7. 

Eenmalige subsidies verwijzen wij u kortheidshalve naar de bijlage. De beleidsregel 5. 

Accommodaties volgt na besluitvorming door uw raad betreffende het accommodatiebeleid 

(verwachte besluitvorming voor de zomer, beleidsregel verwacht augustus/september 2013). 

De beleidsregel 6. Buurtschappen is in ontwikkeling en volgt naar verwachting op korte termijn 

(verwachte besluitvorming juni 2013). 

 

Vervolgprocedure 

Na besluitvorming over de beleidsregels door ons college worden de regels gepubliceerd op 

de website www.overheid.nl De regels zijn met ingang van 5 juni a.s. te downloaden. Vanaf dat 

moment kunnen verenigingen en instellingen subsidieaanvragen indienen. Aanvragen dienen 

voor 1 september 2013 te worden ingediend en te zijn ontvangen. 

 

Het is van belang de subsidieaanvragers mee te nemen in deze verandering. Hiervoor is een 

informatieavond gepland op 20 juni 2013. Het doel van deze informatieavond is om de 

subsidieaanvragers te informeren over/kennis te laten maken met de nieuwe systematiek die is 

opgenomen in de beleidsregels. De subsidieaanvragers ontvangen een toelichting wat er 

anders is ten opzichte van voorgaande jaren en wat er anders dan voorheen van hun wordt 

verwacht.  

3. Conclusie 

Met deze beleidsregels heeft ons college de doelstellingen in het beleidskader en de daaruit 

voorvloeiende beleidsnotities vertaald naar een systematiek om subsidies te kunnen verlenen. 

Deze systematiek bouwt voort op de ingezette koers van het beleidskader. Hiermee eindigt het 

proces van beleidsvorming en de voorbereiding om met ingang van 5 juni a.s. over te kunnen 

gaan tot het reguliere proces van subsidieaanvragen. 

http://www.overheid.nl/

