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Doel 
Verzoek om extra financiële middelen om de aanvragen voor een eenmalige subsidie voor 
2023 op het gebied van cultuur, welzijn en sport in Hof van Twente te kunnen toekennen. 
 
 
Voorstel 
1. Het in de subsidieregel “eenmalige subsidie cultuur, welzijn en sport Hof van Twente 

2023” vastgestelde subsidieplafond verhogen met € 25.000; 
2. Een extra budget van € 25.000 beschikbaar stellen voor de eenmalige subsidies 

cultuur, welzijn en sport in 2023 vanuit de algemene reserve; 
3. Het benodigde budget door middel van vaststelling van de begrotingswijziging 

beschikbaar stellen. 
 
Argumenten 
Het college stelt jaarlijks de subsidieregels vast. Op 31 mei 2022 heeft het college de 
subsidieregel voor de eenmalige subsidies cultuur, welzijn en sport Hof van Twente voor 
2023 vastgesteld. Het beschikbare budget hiervoor is € 25.000. In de periode 1 juni tot 
15 september 2022 konden organisaties uit onze gemeente een eenmalige subsidie cultuur, 
welzijn en sport aanvragen. In totaal zijn er 31 aanvragen binnen gekomen. Op basis van de 
subsidieregel kan iedere aanvrager maximaal € 2.500 ontvangen. De aanvragen voldoen 
aan de voorwaarden en er kan een bedrag van € 49.084 gesubsidieerd worden als de 
financiële middelen daarvoor toereikend zijn. Als het totale subsidiebedrag van € 25.000 niet 
verhoogd wordt, zullen de aanvragers een subsidiebedrag naar rato ontvangen. De vraag 
hierbij is of dit wel wenselijk is. 
 
Uit de hoeveelheid aanvragen op het gebied van cultuur, welzijn en sport blijkt dat onze 
inwoners na de coronaperiode weer graag samenkomen en activiteiten willen organiseren 
die er toe bijdragen dat ze deelnemen aan de samenleving, elkaar weer willen ontmoeten en 
voldoende bewegen. De raad wordt daarom gevraagd een extra budget van € 25.000 
beschikbaar te stellen om de organisaties in onze gemeente te ondersteunen zodat de 
organisaties die een subsidie hebben aangevraagd een subsidie van maximaal € 2.500 
kunnen ontvangen. Het budget van de eenmalige subsidie cultuur, welzijn en sport voor 
2023 wordt dan in totaal € 50.000. 
 
Risico’s 
Aan de subsidieregel zijn duidelijke regels verbonden en er wordt een subsidieplafond 
gehanteerd. Hierdoor zijn aan het beschikbaar stellen van een extra budget van € 25.000 
geen risico's verbonden. 
 
 
 
 
 
 



 

Alternatieven 
Geen extra budget van € 25.000,- beschikbaar stellen. De aanvragers zullen dan een 
subsidiebedrag naar rato ontvangen. Dit kan tot gevolg hebben dat bepaalde activiteiten 
niet/in afgeslankte vorm georganiseerd worden en bovendien bestaat de kans dat 
organisaties minder gemotiveerd zullen worden om een bijdrage te leveren aan de sociale 
cohesie en participatie die zo belangrijk is voor de saamhorigheid en zelfredzaamheid van 
onze inwoners. 
 
Vervolg 
Als uw raad instemt met het voorstel dan zullen alle aanvragers een beschikking ontvangen 
waarin het gevraagde subsidiebedrag tot een maximum van € 2.500,- toegekend wordt. 
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