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2022 vaststellen 

  
  

Argumenten 

1.1 Subsidies vormen een belangrijk instrument om 

het gemeentelijk beleid op tal van (welzijns-)beleids- 

terreinen te kunnen implementeren. Het vormt de 

verbindende schakel tussen de gemeente en haar 

maatschappelijk middenveld. Onze gemeente kent een 

rijke schakering van professionele en vrijwillige 

organisaties die met hun activiteiten bijdragen aan de 

realisatie van de reeds in 2012 vastgestelde maat- 

schappelijke effecten, te weten: maatschappelijke 

participatie, ontwikkeling zelfredzaamheid en bijdragen 

aan een krachtige samenleving. 

Bij de uitwerking van de nu voorliggende basisinfra- 

structuur (BIS) zijn de volgende uitgangspunten 

betrokken: 

1.2 Met de basisinfrastructuur geven we antwoord op 

de wijze waarop wij als gemeente invulling willen geven 

aan onze faciliterende taak met de focus op preventie. 

Onze opgave is om een gevarieerd aanbod aan 

algemeen toegankelijke diensten en voorzieningen in 

stand te houden (en/of te realiseren) die voldoet aan de 

nieuwe opgave van de gemeente om preventief en 

faciliterend hieraan te zijn en die het onze inwoners 

mogelijk maakt om fijn te kunnen wonen, werken en 

leven. 

Door de veranderende en nog verder terugtredende rol 

van de gemeente komt er een steeds grotere rol en 

verantwoordelijkheid bij onze inwoners en maatschap- 

pelijke organisaties te liggen. Daarnaast hebben we als 

gemeente een nadrukkelijk preventieve taak gekregen 

als het gaat om de beleidsterreinen zorg en jeugd. 

Met de voorgestelde basisinfrastructuur van elkaar aan- 

vullende en aansluitende organisaties, diensten en 

voorzieningen, kunnen onze inwoners optimaal 

(preventief) ondersteund worden in hun behoeften en 

ontwikkeling om zelfredzaamheid te zijn. Onze opgave 

is dit netwerk in stand te houden om op die manier onze 

faciliterende taak en preventieve opgave te blijven 

vervullen. 



1.3 Met de voorgestelde werkwijze wordt rekening 

gehouden met de aanbevelingen uit het rapport van de 

Rekenkamercommissie. In de brief van de rekenkamer- 

commissie wordt kritisch stelling genomen tegen het 

automatisme dat in de huidige (oude) subsidie- 

verstrekking zit. In een brief van 3 december 2015 bent 

u daarover geïnformeerd. De aanbevelingen uit het 

rapport zijn met de herijking meegenomen. 

Met het hanteren van nieuwe werkwijze kan het zijn dat 

een (klein) deel van onze huidige maatschappelijke 

partners een eenmalige subsidie zullen ontvangen voor 

de duur van maximaal 2 jaar. Naar aanleiding van een 

evaluatie die dan volgt, kan de subsidierelatie beëindigd 

worden dan wel met een aangepast activiteitenplan of 

samenwerkingsverband voortgezet worden. 

Ook de (huidige) maatschappelijke partners die een 

basissubsidie van maximaal 4 jaar ontvangen, worden 

jaarlijks geëvalueerd waarna het activiteitenplan 

aangepast kan worden. Echter gaat het hier vaak om 

organisaties met grote(re) verplichtingen (zoals 

personeel, huisvesting e.d.) en is het onze plicht hen 

een ruimere garantie te geven. Tevens constateren wij 

dat we (gezien de omvang van onze gemeente) bij 

enkele beleidsvelden nu eenmaal te maken hebben met 

een krap aanbod en is 1- of 2- jaarlijkse wisseling niet 

gewenst. Voorbeelden hiervan zijn: Reggehof, 

Bibliotheek, Salut etc. 

Met de nu te hanteren werkwijze voldoen wij wel aan de 

aanbeveling van de rekenkamercommissie, waardoor 

ook innovaties en verbindingen tussen de verschillende 

partijen maximaal wordt bewerkstelligd. 

1.4 In de basisinfrastructuur zijn de beoogde 

resultaten per beleidsterrein verwoord. Per beleids- 

terrein zijn de resultaten weergegeven die we met onze 

maatschappelijke partners in de aankomende periode 

van 4 jaar willen behouden, realiseren, en/of 

vernieuwen. 

1.5 We hebben ruimte gecreëerd voor initiatieven van 

‘onderop’ en willen deze samen met onze inwoners 

ontwikkelen. Dit betekent dat we steeds meer toe gaan 

naar het loslaten van het huidige aanbod om nieuwe 

projecten en initiatieven de kans te geven zich te 

ontwikkelen en daarmee eventuele belemmerende 

patronen te doorbreken. Onze veronderstelling is: “We 

komen er alleen maar achter wat succesvol is, door het 

te proberen”. 

In de voorliggende basisinfrastructuur is een nieuw 

beleidsterrein toegevoegd: “Leefbaarheid”. Binnen dit 

beleidsterrein gaat het erom dat iedere inwoner binnen 

Hof van Twente de ruimte wordt geboden om met 

initiatieven te komen die bijdragen aan het vergroten 

van de leefbaarheid in de wijk of kern. Het gaat om alle 

denkbare samenwerkingspartners van een gemeente: 



bewoners, bedrijven, verenigingen, belangengroepen, 

professionele instellingen, experts, andere overheden 

etc. 

1.6 De basisinfrastructuur is gebaseerd op de 

bestaande budgetten voor 2018. Binnen de basis- 

infrastructuur is een financiële paragraaf opgenomen. 

Hierin wordt u geïnformeerd welke basisvoorzieningen 

kunnen rekenen op een basissubsidie (max. 4 jaar) dan 

wel een eenmalige subsidie (max. 2 jaar). De genoem- 

de bedragen zijn gebaseerd op de begroting 2017. 

Aan uw raad worden bij de eerstkomende kadernota 

eventuele wijzigingen en/of aanpassingen voorgelegd 

ten behoeve van de subsidiebedragen per 1 januari 

2018. Daarbij zal een voorstel worden betrokken over 

de vraag of de reeds bestaande bezuinigingstaak- 

stelling (die ingaande 2020 in de meerjarenraming van 

de begroting is opgenomen) al dan niet in stand dient te 

blijven. 

Indien dit gevolgen heeft voor de subsidies die vallen 

binnen dit beleidskader zullen wij u daarover tijdig 

informeren. Dit geldt ook voor de wijze waarop we dat 

willen realiseren. 

Risico’s 

In paragraaf 1.3 is een afbouwregeling opgenomen 

waarbij maatschappelijke organisaties die geen 

subsidie meer ontvangen de mogelijkheid hebben om 

hierop te anticiperen. 

Alternatieven 

Niet van toepassing. 

Uitvoering 

e Vanaf november 2015 is een projectgroep gestart 

om de contouren van het nieuwe beleidskader en 

herijking van de subsidies neer te zetten. In deze 

projectgroep zijn alle interne afdelingen en teams 

vertegenwoordigd die betrokken zijn bij het opstellen 

en uitvoeren van het subsidiebeleid. Het betreft de 

beleidsteams Sociaal Domein, Ruimtelijk Domein en 

Economie&Leefbaarheid en het uitvoeringsteam 

SLO. 

e Op 11 mei l heeft uw raad een informerende 

raadsbijeenkomst gehad waarin onderliggende 

informatie is gepresenteerd. 

e Na vaststelling van dit beleidskader zullen al onze 

maatschappelijke partners geïnformeerd worden 

over het nieuwe beleidskader, dit is juridisch verplicht 

zodat alle organisaties een redelijke termijn hebben 

om hierop te anticiperen. 



e Per 1 januari 2017 zullen wij onze maatschappelijke 

partners in persoonlijke contacten uitvoerig 

informeren en betrekken bij de verdere 

implementatie. 

e Tussen 1 juni en 1 september 2017 kunnen alle 

maatschappelijke organisaties, inwoners, 

ondernemers etc hun aanvragen voor subsidie 

indienen. 

e Toekenning van de aanvragen zal voor 1 december 

2017 plaatsvinden. 

e Vanaf 1 januari 2018 geldt het nu vastgestelde 

beleidskader. 
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