
 

“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:  6 augustus 2013 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Kopie aan:   

Van:  P. van Zwanenburg 

Voor informatie:  H. van der Mark, Maatschappelijke ontwikkeling  

Onderwerp:  Aanvulling beleidsregels welzijnssubsidies 2014 

 

1. Aanleiding 

Op 28 mei 2013 hebben wij uw raad door middel van een raadsmemo geïnformeerd over de 

door ons college opgestelde beleidsregels met betrekking tot de subsidieverlening voor de 

beleidsterreinen sport, cultuur, zorg, en jeugd. In dit memo hebben wij u aangegeven dat de 

beleidsregels voor de beleidsterreinen ‘accommodaties’ en ‘buurtschappen’ nog niet gereed 

waren. Op 6 augustus j.l. zijn deze beleidsregels alsnog vastgesteld.  

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. Deze beleidsregels 

zijn inmiddels vastgesteld en gepubliceerd. De eerste subsidieaanvragen voor 2014 zijn 

inmiddels ontvangen. Aanvragen kan nog tot 1 september 2013.  

 

Hierna wordt kort ingegaan een aantal specifieke kenmerken per aanvullende beleidsregel: 

 
Beleidsregel 0 Aanvulling op beleidsregels subsidies Hof van Twente 2014 

Deze beleidsregel is het formele ondertekende document voor de beleidsregels 5 Accommo-

daties en 6 Buurtschappen.  
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Beleidsregel 5 Accommodaties 

Medio mei 2013 was de besluitvorming in de raad met betrekking tot het accommodatiebeleid 

en de accommodatievisie voorzien voor de zomervakantie van 2013. Inmiddels is gebleken dat 

raadsbehandeling niet eerder plaats vindt dan in december 2013. U bent hierover separaat 

geïnformeerd. De thans voorliggende beleidsregels 5 Accommodaties zijn een geactualiseerde 

versie van de beleidsregels 2013 (voor wat betreft de accommodaties) maar dan wel in de 

nieuwe indeling en vormgeving. De regeling voor investeringssubsidie is in deze beleidsregel 

opgenomen. Na afronding van de besluitvorming rond het accommodatiebeleid en de 

accommodatievisie zullen er nieuwe beleidsregels worden opgesteld die ook inhoudelijk 

vernieuwend zullen zijn.  

 

Beleidsregel 6  

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

ontwikkeld. Dit is in samenspraak gebeurd met de vertegenwoordiging van het platform 

buurtschappen. Naast de vernieuwende insteek van de beleidsregel passend bij de ingezette 

koers is het aantal subsidies teruggebracht en hierdoor minder arbeidsintensief. Toegevoegd is 

de mogelijkheid om een subsidie te ontvangen voor de belangenbehartiging van de 

buurtschappen (6c). Hiermee wordt recht gedaan aan het ingezette beleid m.b.t. de dertien 

buurtschappen.   

 

Uiterste datum indiening aanvraag 

De opmaak en procedurele verwerking van deze beide beleidsregels heeft langer geduurd dan 

was voorzien. Om die reden heeft ons college besloten om, de instellingen in de gelegenheid 

te stellen om tot 1 oktober 2013 een aanvraag in te kunnen dienen. De afhandeling van de 

aanvragen zal, evenals de overige subsidieaanvragen, plaatsvinden voor 1 december 2013.  

3. Conclusie 

Voor wat betreft beleidsregel 6 heeft ons college de doelstellingen in het beleidskader en de 

daaruit voorvloeiende beleidsnotities vertaald naar een systematiek om subsidies te kunnen 

verlenen.  

Voor wat beleidsregel 5 zal dit plaatsvinden nadat de discussie over het accommodatiebeleid 

is afgerond. Op grond van deze beleidsregel kan er in ieder geval subsidie worden verstrekt op 

het gebied van beheer en onderhoud van accommodaties in 2014.  

 

 

 

 

 

 


