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Communicatieplan nieuw subsidiebeleid 

t.a.v. de raad 

 

Inleiding 
 
Een gemeente met 26 kernen. Elke kern met eigen kenmerken, identiteit en diversiteit. Met een groot 
gevoel van saamhorigheid, ondernemerschap en zelfredzaamheid. Uniek in Nederland. Kenmerkend voor 
West Betuwe is het uitgebreide verenigingsleven. Dit versterkt de leefbaarheid in de kernen. West Betuwe 
kent een breed voorzieningenniveau: van onderwijs-, culturele-, recreatie- en sportvoorzieningen tot 
dorpshuizen en peuterspeelzaalwerk. Veel van deze voorzieningen houden we vaak voor een deel in stand 
met behulp van gemeentelijke subsidies. En met andere vormen van financiële ondersteuning, deskundige 
professionals en de inzet van talloze vrijwilligers. 
 
In West Betuwe is een groot aantal organisaties actief. Met vrijwilligers organiseren zij diverse activiteiten 
voor de inwoners en bezoekers van onze gemeente.  Dit loopt uiteen van jeugd- en jongerenwerk, 
amateurkunst, cultuur- en sportevenementen, wandel- en fietstochten, belangenbehartiging tot activiteiten 
in dorpshuizen. Het zijn stuk voor stuk activiteiten die van groot belang zijn voor de leefbaarheid in de 
gemeente. Ondanks de inzet van talrijke vrijwilligers zien we ook in West Betuwe dat de beschikbaarheid 
van vrijwilligers onder druk staat. Dat betekent dat vrijwilligers extra aandacht verdienen. Vrijwilligerswerk 
is van groot belang voor de samenleving. Dit wil de gemeente koesteren en stimuleren. 
 
 

Aanleiding nieuw beleid 
 
We zijn door de fusie verplicht het subsidiebeleid van de drie voormalige gemeenten te harmoniseren. Op 
dit moment is nog sprake van drie verordeningen met bij elkaar zo’n 70 verschillende regels. Dat is niet 
duidelijk en kost veel tijd. Wij willen de leefbaarheid vergroten en ontmoeten stimuleren. Het Bidbook 
vormt een belangrijke leidraad bij het opstellen van het nieuwe subsidiebeleid. Het opstellen van het 
nieuwe subsidiebeleid doen we samen met de vele verenigingen en organisaties die onze gemeente kent. 
Met elkaar werken we aan een helder, robuust en duurzaam subsidiebeleid.  
 
 
In dit communicatieplan staan de strategie en de communicatieaanpak beschreven.  
 
 

Communicatiestrategie 
 
De communicatiestrategie richt zich op drie pijlers: 
 
1. Leefbaarheid kernen vergroten 
Met het subsidiebeleid willen we de beschikbare subsidiemiddelen zo slim mogelijk inzetten. Dit om de 
leefbaarheid in de kernen te behouden en te vergroten. Iedere kern heeft zijn eigen identiteit. Alleen door 
samenwerken en de inzet van inwoners zelf houden we de voorzieningen op niveau. Alleen dan kunnen 
activiteiten blijven doorgaan en kunnen we vrijwilligers blijven ondersteunen. Inwoners krijgen een grotere 
rol en meer verantwoordelijkheid bij het (verder) leefbaar houden van hun kern.  
 
2. Van informeren naar betrekken 
We informeren hoe het proces eruit ziet en op welke wijze organisaties kunnen meedenken. We leggen uit 
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dat we nog niet kunnen zeggen hoeveel subsidie welke organisatie krijgt.  Ook betrekken we organisaties 
bij het opstellen van het nieuwe beleid. De wijze van subsidie verlenen staat centraal. Hoe kunnen we het 
subsidiebeleid zo eenvoudig en slim mogelijk uitvoeren? 
 
 
3. Van concept naar definitief 
Om in gesprek te gaan met betrokkenen hebben we een concept nota van uitgangspunten gemaakt. Dit is 
nog geen definitieve versie. Organisaties kunnen op dit concept reageren en meedenken of dit een 
eenvoudige en slimme aanpak is. Met hun inbreng komen we tot een definitieve versie. Dat is de versie die 
we aan de gemeenteraad aanbieden om vast te stellen.  
 
 

Doelgroepen 
 

 Bestaande aanvragers van subsidie 

 Nieuwe aanvragers van subsidie 

 Raads- en burgerleden 

 Collegeleden 

 Medewerkers West Betuwe 

 Inwoners 

 Pers 
 
 

Kernboodschap voor het hele traject 
 
Centraal in dit traject staan de volgende boodschappen:  
 
Waarom nieuw beleid: 
De gemeente wil leefbaarheid bevorderen en ontmoeten stimuleren. Daarom werken we aan een nieuw 
subsidiebeleid. Op dit moment is nog sprake van drie verordeningen met bij elkaar zo’n 70 verschillende 
subsidieregelingen. Dat is niet duidelijk en kost veel tijd. 
 
Proces opstellen beleid: 
Het subsidiebeleid wijzigt pas als de gemeente voor bepaalde onderwerpen nieuw beleid heeft. Pas dan 
kunnen we subsidieregelingen opstellen. Deze regelingen zijn nodig om te bepalen welke vereniging of 
organisatie hoeveel subsidie krijgt. Het beleid van deze onderwerpen is eind 2020 gereed. De nieuwe 
subsidieregelingen kunnen we daarom pas in 2021 vaststellen. 
 
Wanneer start nieuwe beleid: 
Tot 2022 verandert voor de aanvragers van subsidie niets. Zij blijven hun subsidie aanvragen zoals ze nu 
gewend zijn. Alle organisaties die een subsidieaanvraag voor 2020 indienen, ontvangen voor 1 januari een 
reactie. Dit geldt ook voor aanvragen in 2020 voor het jaar 2021. Het nieuwe beleid geldt voor 2022 en 
verder.  
 
 
 


