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Voorstel: 

1. De basisinfrastructuur Hof van Twente 2018- 

2022 vaststellen 

  
  

Inleiding 

Op 20 december 2016 is een Basisinfrastructuur (hierna 

te noemen BIS) aan u voorgelegd. U heeft toen aange- 

geven behoefte te hebben aan een betere uitleg m.b.t. de 

essentie van de BIS en de plek die deze BIS (kader/visie) 

heeft naast de nog te formuleren beleidsregels 

(uitvoeringsregels). Met dit raadsvoorstel is in deze 

behoefte voorzien en is de BIS ongewijzigd bijgevoegd. 

1.1 Argumenten 

Met de Basisinfrastructuur Hof van Twente 2018- 2022 

kiest Hof van Twente voor optimalisering en vernieuwing 

van een (basis)subsidiestructuur gericht op het in stand 

houden (en/of te realiseren) van een gevarieerd aanbod 

aan algemeen toegankelijke diensten en voorzieningen, 

zodat onze inwoners hier fijn kunnen wonen, werken en 

leven. 

Met het vaststellen van de voorliggende BIS: 

a. stelt uw raad de algemene kaders vast voor het 

subsidiëren van activiteiten en voorzieningen op het 

gebied van fijn wonen, leven en werken voor alle 

inwoners in de gemeente Hof van Twente. 

b. wordt bewerkstelligd dat alle inwoners op een aantal 

beleidsterreinen (accommodaties, buurtschappen, 

cultuur, jeugd, zorg, sport en leefbaarheid) gebruik 

kunnen maken van toegankelijke en laagdrempelige 

voorzieningen. 

c. wordt ingezet op drie maatschappelijke effecten, te 

weten: maatschappelijke participatie, zelfredzaam zijn 

en een krachtige samenleving. 

d. wordt specifiek aandacht besteed aan jeugd, ouderen 

en kwetsbare burgers. 

Door subsidiering op grond van de BIS zorgt de 

gemeente voor een verbindende schakel met haar 

maatschappelijk middenveld. 



1.2 Hetcollege formuleert op basis van het BIS 

beleidsregels en ziet erop toe dat de geformuleerde 

doelstellingen en resultaten uitgevoerd worden 

Nadat dit beleidskader door uw raad is vastgesteld, stelt 

het college de beleidsregels per beleidsterrein vast. In 

deze beleidsregels wordt uitgewerkt: 

e hoe de te behalen maatschappelijke effecten, met de 

focus op de drie doelgroepen en de geformuleerde 

resultaten worden gerealiseerd. 

e de resultaten worden in nadere prestatieafspraken 

uitgewerkt die tevens voldoen aan de voor dat 

beleidsterrein specifieke voorwaarden. 

e de verdeelsleutel van het subsidieplafond 

gepresenteerd. Oftewel hoe het geld over de 

aanvragen verdeeld wordt tot maximaal het 

subsidieplafond van desbetreffend beleidsterrein. 

1.3 De raad wordt jaarlijks geïnformeerd over de 

voortgang van de geformuleerde doelstellingen en 

resultaten 

Jaarlijks worden de resultaten met de maatschappelijke 

organisaties geëvalueerd waarna besloten wordt de 

dienstverlening te behouden en/of te vernieuwen dan wel 

te stoppen. 

Op basis van deze jaarlijkse evaluaties wordt de raad 

geïnformeerd over de voortgang van de behaalde 

resultaten. Ook wordt inzicht gegeven in eventuele 

aanpassingen van het activiteiten- en voorzieningen 

aanbod. 

1.4 Integraal aanbod 

In deze BIS is gekozen voor een indeling per beleids- 

terrein, zijnde: accommodaties, buurtschappen, cultuur, 

jeugd, zorg, sport en leefbaarheid. Dit betekent niet dat er 

geen integraal aanbod is. Zowel in de resultaten als in de 

prestatieafspraken van de (nog op te stellen) beleids- 

regels wordt gestimuleerd het eigen aanbod in 

combinatie/afstemming met andere aanbieders, ook uit 

andere beleidsterreinen, te hebben. 

Daarnaast neemt Hof van Twente deel aan en voert de 

gemeente vele projecten uit op verschillende beleids- 

terreinen waarin een (nieuw) integraal aanbod wordt 

gestimuleerd dan wel ontwikkeld. Deze projecten worden 

gefinancierd uit andere bronnen, zoals provinciale 

subsidies en vallen buiten deze BIS. 



1.5 Vernieuwing van het aanbod BIS 

Onze opgave in de aankomende periode is het netwerk 

van activiteiten en voorzieningen verder te optimaliseren 

en/of uit te breiden. Er moet (een nog meer) aanvullend 

en sluitend netwerk van algemene (basis)voorzieningen 

ontstaan. Deze optimalisering zal binnen het beleids- 

terrein Zorg en Jeugd plaatsvinden en wij zullen u over 

deze ontwikkelingen actief informeren. 

1.6 Beleidsterrein leefbaarheid 

In de voorliggende BIS is een nieuw beleidsterrein 

toegevoegd: “Leefbaarheid”. Binnen dit beleidsterrein 

gaat het erom dat iedere inwoner binnen de gemeente 

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. Er worden aan dit 

beleidsterrein weinig tot geen resultaten vóóraf opgelegd. 

Er wordt achteraf wel getoetst of het initiatief bij heeft 

gedragen aan de gezamenlijk geformuleerde prestatie- 

afspraken. 

Met dit nieuwe beleidsterrein gaan we steeds meer toe 

naar het loslaten van het huidige aanbod om hiermee 

nieuwe projecten en initiatieven de kans te geven zich te 

ontwikkelen en daarmee eventuele belemmerende 

patronen te doorbreken. 

1.7 Rekenkamer commissie 

Met de voorgestelde werkwijze is rekening gehouden met 

de aanbevelingen uit het rapport van de Rekenkamer- 

commissie. In de brief van de rekenkamercommissie 

wordt stelling genomen tegen een mogelijk automatisme 

dat in de huidige (oude) subsidieverstrekking zit. In een 

brief van 3 december 2015 bent u daarover geïnfor- 

meerd. 

Met de nu voorgestelde werkwijze voldoen wij aan de 

aanbeveling van de rekenkamercommissie voor wat 

betreft: 

e het doorbreken van een mogelijk automatisme van 

subsidievertrekking; 

e het maximaal stimuleren van innovatieve activiteiten 

en voorzieningen alsmede stimuleren van 

verbindingen tussen de vele professionele en 

vrijwilligersorganisaties die onze gemeente rijk is. 

Tenslotte, op enkele beleidsterreinen is het niet gewenst 

dan wel bijna niet mogelijk is om 1- of 2- jaarlijks van 

aanbieder te wisselen. Gezien de omvang van onze 

gemeente is het aanbod van concurrerende partijen op 

de markt gewoonweg niet groot genoeg. Het betreft 0.a.: 

Reggehof, Bibliotheek, Salut en de Muziekschool. Daarbij 

zijn wij ook van mening dat het hier gaat om organisaties 

met grote(re) verplichtingen zoals: personeel, huisvesting 

e.d. en is het onze plicht hen een ruimere garantie te 

geven. 



2. Financiële paragraaf 

Binnen deze BIS 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 genoemde 

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. 

3.  Risico’s 

Met het hanteren van de 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. 

Aangezien e.e.a. een uitvloeisel is van een evaluatie van 

de prestatieafspraken is het om deze reden herzien, 

bijstellen van een subsidierelatie in essentie geen risico. 

Tevens is er een bezuinigingstaakstelling die ingaande 

2020 in de meerjarenraming van de begroting is 

opgenomen. Het is de vraag of deze 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 zullen gaan realiseren. 

4.  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 jl. heeft uw raad een informerende raads- 

bijeenkomst 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 Zo spoedig mogelijk na vaststelling van deze BIS 

zullen wij onze maatschappelijke partners in persoon- 

lijke 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. 

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 

de secretari Í, de burgei 

   

(geanonimiseerd)

drs. B. Marinussen drs. .M. Nauta-van Moorsel 

(geanonimiseerd)


