VERSLAG
BIJEENKOMSTEN
HARMONISATIE
SUBSIDIES
26 MAART 2020
CONCEPT

17 februari, 5 maart, 12 maart 2020

Inhoudsopgave
Algemeen
Proces Harmonisatie subsidiebeleid
Enquête subsidiebeleid
Verslag bijeenkomsten
Presentielijst

2 | VERSLAG DRIE BIJEENKOMSTEN HARMONISATIE SUBSIDIE

ALGEMEEN
Op 17 februari (Asperen), 5 maart (Tuil) en 12 maart (Geldermalsen) 2020 zijn drie bijeenkomsten
gehouden in het kader van de harmonisatie van subsidies. Deze drie bijeenkomsten zijn bijgewoond
door 109 personen en 76 organisaties. Cor klein Heerenbrink van het bureau Spectrum uit Arnhem
heeft deze drie bijeenkomsten geleid.
Wethouder Rutger van Stappershoef heeft in zijn inleiding bij deze bijeenkomsten benadrukt dat de
gemeente het zeer belangrijk vindt om maatschappelijke organisaties te betrekken bij het toekomstige
(subsidie) beleid. Het is nu nog niet aan de orde welke organisatie of vereniging wat voor een subsidie
krijgt, dat wordt later dit jaar bepaald. Het gaat om het ophalen van uitgangspunten, voorwaarden,
suggesties en ideeën. Bij de vervolgstappen worden maatschappelijke organisaties opnieuw
betrokken. Dat wordt gezamenlijk, maatschappelijke organisaties en gemeente, een intensief proces.
Het stemt tot genoegen dat zoveel maatschappelijke organisaties deze bijeenkomsten hebben
bijgewoond en voor een zeer goede, rijk geschakeerde inbreng hebben gezorgd.
Om zich op deze drie bijeenkomsten te
kunnen voorbereiden is de concept nota
Uitgangspunten Nieuw subsidiebeleid van 4
december 2019 aan alle genodigden
bekend gemaakt. Tevens is verzocht om
een enquête (zie verder in het verslag) op
de website van de gemeente West Betuwe
in te vullen.
Tijdens deze drie bijeenkomsten zijn door
Gerard Houterman (projectleider
Harmonisatie subsidies) twee presentaties
gehouden. Over hoe het
harmonisatieproces verder in 2020 gaat
verlopen en een presentatie over de uitslag
van de enquête. In dit verslag zijn deze twee presentaties opgenomen.
Na het plenaire gedeelte gingen de deelnemers uit elkaar om in groepjes van gedachte te wisselen
over de subsidiethema’s. In totaal zijn er 12 gesprekstafels geweest met 8 tot 11 personen aan een
tafel. De volgende vier gespreksthema’s zijn aan de orde geweest:
Thema 1: Wat zijn manieren van subsidieverdeling?
Thema 2: Hoe kan het subsidietraject worden verbeterd?
Thema 3: Hoe kunnen vrijwilligersorganisaties beter samenwerken?
Thema 4: Hoe kan wederkerigheid worden gestimuleerd?
Er is niet gekozen om een verslag per gesprekstafel te maken, evenmin om in het verslag op te nemen
wie wat heeft gezegd. Een dilemma; om per ingebracht onderwerp alle meningen op te nemen zou de
rode draad te veel geweld aan doen. Of met andere woorden door de bomen het bos niet meer zien.
Daarom is per ingebracht onderwerp de kern van de wens, constatering, bezwaar in dit verslag
opgenomen.
Op basis van dit verslag, de uitkomsten, suggesties en dergelijke, vinden er drie vervolgacties plaats.
1. De concept nota Uitgangspunten Nieuw Subsidiebeleid van 4 december 2019 wordt aangepast
c.q. verder uitgewerkt.
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2. Een aantal wensen worden in het concept Algemene Subsidie Verordening West Betuwe 2020
opgenomen. Het is uiteraard aan de raad om het genoemde onder de punten 1 en 2 vast te stellen.
3. Dit verslag zal ook gebruikt worden bij het opstellen van Subsidieregels. Bij Subsidieregels gaat
het immers om welke doelgroep, welke grondslag (leden, jeugdleden, activiteit, samenwerking,
vernieuwing en dergelijke) en welk bedrag in de verordening Subsidieregels worden opgenomen.
Op dat moment zal wederom met verenigingen en organisaties in gesprek overleg plaatsvinden.
Deze bijeenkomsten worden per subsidiecategorie, zoals speeltuinen of muziekverenigingen
georganiseerd.
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PROCES HARMONISATIE SUBSIDIEBELEID
Op 1 januari 2019 zijn de gemeenten Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen opgegaan in de nieuwe
gemeente West Betuwe. De gemeente West Betuwe telt 26 kernen die allemaal een eigen identiteit
hebben en daardoor een grote diversiteit kennen. Er is in die kernen een uitgebreid verenigingsleven
met zelfredzaamheid en ondernemerschap. Dat zorgt voor leefbaarheid in de kernen.
Vele vrijwilligers organiseren diverse activiteiten in de gemeente of in de kernen. Dit loopt uiteen van
jeugd- en jongerenwerk, amateurkunst, cultuur- en sportevenementen, wandel- en fietstochten,
belangenbehartiging tot activiteiten in dorpshuizen. Ondanks de inzet van talrijke vrijwilligers zien we
ook in West Betuwe dat de beschikbaarheid van vrijwilligers onder druk staat, dat verdient extra
aandacht.
Het “Bidbook West Betuwe 2030” is in de aanloop naar de fusie in samenspraak met inwoners en
organisaties uit de voormalige gemeenten gemaakt. Een belangrijke uitkomst van deze samenspraak
was dat het nieuwe subsidiebeleid gericht moet zijn op het vergroten van de leefbaarheid en het
ontmoeten in die kernen te stimuleren.
Om het bovenstaande te behouden en te versterken dient er door de gemeente West Betuwe een
nieuw en geïntegreerd beleid geformuleerd te worden. Op grond hiervan wordt subsidiebeleid bepaald.
In de situatie vóór 1 januari 2019 waren er drie gemeenten die beleid en subsidies vaststelden. Van 3
gemeenten naar 1 gemeente wordt het harmonisatieproces genoemd. Op dit moment is nog sprake
van drie subsidieverordeningen die totaal zo’n 70 verschillende subsidieregels tellen. Deze
verordeningen blijven bestaan tot en met 2021.
Om het proces van de harmonisatie vorm te geven is op 4 december 2019 door het college van
Burgemeester en Wethouders een conceptnota Uitgangspunten Nieuw Subsidiebeleid vastgesteld. In
dit concept is de “Vier stappen aanpak” aangegeven en uitgewerkt.
Stap 1: Het proces om te komen tot vaststelling van een nota Uitgangspunten Nieuw Subsidiebeleid.
Stap 2: Het vaststellen van een Algemene Subsidieverordening 2020.
Stap 3: Het vaststellen van 5 Kadernota’s, het inhoudelijke beleid, die onder andere nodig zijn om het
subsidiebeleid op die beleidsterreinen te bepalen
Stap 4: Het opstellen van subsidieregels om te bepalen aan wie en hoeveel subsidie wordt uitgekeerd.
In de drie bijeenkomsten is op basis van het bovenstaande het vervolg van het harmonisatieproces tot
eind 2020 geschetst. De presentatie wordt hieronder weergegeven.

DOEL VAN HET PROCES

(nieuw) Beleid

Algemene
Subsidie
verordening

Subsidieregels

Proces naar een nieuw subsidiebeleid
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De gemeente West Betuwe dient beleid te formuleren. Op basis daarvan kunnen Subsidieregels
worden vastgesteld. Die geven duidelijkheid over aan wie en hoeveel subsidies worden verstrekt. De
Algemene Subsidie Verordening West Betuwe 2020 vormt het (juridisch) kader c.q. de grondslag voor
de op te stellen subsidieregels en draagt zorg voor een rechtmatig subsidieproces.

SCHEMATISCH OVERZICHT
BIDBOOK WEST BETUWE 2030

UITGANGSPUNTEN NIEUW SUBSIDIEBELEID

Maatschappelijke organisaties

Maatschappelijke organisaties

ALGEMENE SUBSIDIE VERORDENING WEST BETUWE 2020

CULTUUR EN KUNST

SUBSIDIEREGELS

DORPSHUIZEN

SPEELPLAATSEN

SUBSIDIEREGELS

SUBSIDIEREGELS

SPORT

SUBSIDIEREGELS

WMO EN JEUGD

Maatschappelijke
organisaties

Maatschappelijke
organisaties

SUBSIDIEREGELS

Titel presentatie
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Bovenstaand schema geeft het proces weer wat tot eind van 2020 doorlopen dient te worden. Dit is
het eerder genoemde vier stappen model.
Stap 1: Het proces om te komen tot vaststelling van een nota Uitgangspunten Nieuw Subsidiebeleid.
Stap 2: Het vaststellen van een Algemene Subsidieverordening 2022.
Stap 3: Het vaststellen van 5 Kadernota’s die nodig zijn om het subsidiebeleid op die
beleidsterreinen te bepalen
Stap 4: Het opstellen van subsidieregels om te bepalen aan wie en hoeveel subsidie wordt uitgekeerd.
De blauwe vakken, rechts in het schema, geven de betrokkenheid van de verenigingen en
maatschappelijke organisaties weer. De Kadernota Cultuur en Kunst is door de raad op 3 maart 2020
vastgesteld. Thans wordt gewerkt aan een uitvoeringsplan en de Subsidieregels. De overige vier
Kadernota’s volgen dit jaar.

WAT DOEN WE
• NOTA UITGANGSPUNTEN NIEUW SUBSIDIEBELEID
• Bidbook West Betuwe 2030
• ENQUETE SUBSIDIEBELEID
• DRIE INFORMATIEBIJEEKOMSTEN SUBSIDIENTEN
• VIJF BELEIDSNOTA’S
• Kadernota Cultuur en kunst
• Kadernota Dorpshuizen
• Kadernota speelplaatsen
• Kadernota sport
• Kadernota Wmo en Jeugd
Proces naar een nieuw subsidiebeleid
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Voor de zomer 2020 wordt de Nota uitgangspunten Nieuw Subsidiebeleid door de raad vastgesteld.
Dat geldt ook voor de Algemene Subsidie Verordening West Betuwe 2020. De uitkomsten van de drie
bijeenkomsten en de resultaten van de enquête worden in de Nota uitgangspunten Subsidiebeleid en
de Algemene Subsidieverordening West Betuwe 2020 verwerkt. De raad wordt op 7 april 2020
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uitvoerig geïnformeerd. Als de raad op 30 juni de twee hierboven genoemde documenten vaststelt is
daarmee het fundament gelegd van het toekomstige subsidiebeleid. Voor de zomer zal ook het
overleg gestart worden met de maatschappelijke organisaties. Dan zal het de diepte ingaan door per
categorie subsidienten het gesprek aan te gaan.

WAT DOEN WE VOOR DE ZOMER (1)
• VERWERKEN UITKOMSTEN EN OPSTELLEN
• Van de drie informatiebijeenkomsten
• Van de enquête
• Opstellen Algemene Subsidie Verordening
• 7 APRIL 2020 INFORMATIEBIJEENKOMST RAAD
• 12 MEI 2020 COLLEGE STELT VAST
• Nota uitgangspunten nieuw subsidiebeleid
• Algemene Subsidie Verordening West Betuwe 2020
• 30 JUNI 2020 RAAD STELT VAST
• Idem college
Proces naar een nieuw subsidiebeleid
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WAT DOEN WE VOOR DE ZOMER (2)
• KADERNOTA CULTUUR EN KUNST 3 MAART 2020
VASTGESTELD

• CONCEPT NOTA’S IN JUNI 2020 GEREED
•
•
•
•

Kadernota
Kadernota
Kadernota
Kadernota

Dorpshuizen
speelplaatsen
Sport
WMO en Jeugd (4)

• BIJEENKOMSTEN IN JUNI 2020
• Met subsidienten bespreken eerste voorstel subsidieverdeling
• Overleg wordt per Kadernota bepaald.
Proces naar een nieuw subsidiebeleid
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Na de zomer zal het overleg met de maatschappelijke organisaties worden voortgezet. De vijf
Kadernota’s en de daarop te baseren subsidieregels zijn dan wederom onderwerp van overleg. Het
proces is zo ingericht dat uiterlijk op 15 december 202 de raad alle Kadernota’s heeft vastgesteld.
Burgemeester en wethouders stellen eind 2020 de verordening Subsidieregels vast.

WAT DOEN WE NA DE ZOMER
• BIJEENKOMSTEN IN SEPTEMBER 2020
• Met subsidienten bespreken tweede voorstel subsidieverdeling
• Eventueel nog ruimte voor individueel overleg

• 3 NOVEMBER 2020 COLLEGEBESLUIT
• 4 Kadernota’s
• Subsidieregels

• 15 DECEMBER 2020 RAAD
• 4 Kadernota’s

Proces naar een nieuw subsidiebeleid
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3

ENQUETE SUBSIDIEBELEID

Er zijn circa 192 uitnodigingen uitgegaan met het verzoek de enquête over het subsidiebeleid op de
gemeentelijke website in te vullen. De respons bedraagt 83 ingevulde formuleren of 43%. In
vergelijking met landelijke respons percentages mag dit goed worden genoemd. De sector sport
scoort het hoogst (24,1%) gevolgd door Cultuur en Kunst (21,7%) en Dorpshuizen (15,7%). De niet in
sectoren in te delen organisaties scoren 16,9%.
De professionele diensten zoals Welzijn West Betuwe, Santé, Iris verslavingszorg zijn niet in deze
enquête betrokken en opgenomen. Daar wordt een afzonderlijk overlegtraject voor bewandeld.

Ruim 70% van de respondenten vindt dat het niet moeilijk is een subsidie aan te vragen. De methodiek
is al jaren hetzelfde. Een aanvraag kan ook per brief of via telefonisch contact met de gemeente. Het
is routinewerk geworden. Meer dan 20% vindt het wel moeilijk en ongeveer 5% heeft geen mening. De
opmerkingen bij deze vraag betroffen veelal de ingewikkelde en veel tijd vragende subsidieaanvraag
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via de website. Vooral als je het de eerste keer doet is het erg ingewikkeld. De wijze van opslaan is niet
eenvoudig. Er is ondersteuning gezocht en gekregen bij gemeente(n) en van professionele instellingen
zoals Mozaïek en Welzijn West Betuwe. Met betrekking tot de ‘nee’ stemmers werd opgemerkt dat
routine was ontstaan, men wist de weg.

Ruim 60% geeft aan dat de verantwoording achteraf geen probleem oplevert. Veelvuldig werd
opgemerkt dat verantwoording op welke manier dan ook niet aan de orde was. Omdat men het niet
wist of gewoonweg niet deed. Verantwoording was ook te veel werk voor de vrijwilligers merkten ja
antwoorders op.

De groep ja-stemmers vindt dat de subsidie aan het stimuleren van leefbaarheid en ontmoeting ten
goede moet komen. Sommige verenigingen merken op dat ze het gehele jaar niets anders doen. Bij de
groep nee-stemmers wordt leefbaarheid een abstract begrip genoemd en opgemerkt wordt dat de
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activiteiten die een vereniging ontplooit sowieso al bijdragen aan leefbaarheid of ontmoeten. Daar
wordt aan toegevoegd dat er vele activiteiten ontplooid worden waar vele mensen aan deelnemen.
Subsidies moet je niet te strikt inkaderen, het gaat er om dat het gewenste doel voorop staat. Met het
stellen van uitgangspunten wordt te veel uitgesloten. Het besef dient er te zijn dat iedere vereniging
haar kwaliteiten heeft die bijdragen aan de samenleving. De ene vereniging anders waarderen dan de
andere is een onbegonnen zaak. Activiteiten van jong en oud organiseren sijpelt door naar andere
groepen waardoor de saamhorigheid wordt vergroot. Huisvesting is actueel, bijvoorbeeld voor
verenigingen die nu (tijdelijk) in gemeentelijk vastgoed zitten.

Bijna drie kwart van de stemmen is het eens dat er naast de gemeentelijke inkomstenbron er ook
andere inkomstenbronnen dienen te zijn. Organisaties mogen niet afhankelijk worden van de
gemeente en je kunt niet per definitie leunen op de gemeente. Met betrekking tot andere inkomsten
moet wel rekening worden gehouden met draagkracht, doelgroepen en de mogelijkheden die er wel of
niet zijn. Een stichtingsbestuur van een speeltuin heeft geen leden. Voor schoolvoetbal is er geen
andere bron en gaat het om een geringe subsidie voor een langdurige traditie. Wie heeft er nu niet
meegedaan aan schoolvoetbal.

Wie het eerst komt wie het eerst maalt (groen balkje in tabel) om voor een subsidie in aanmerking te
komen wordt door een ruime meerderheid (blauwe balk onderaan) afgewezen. De verdeling van
subsidie moet op basis van kwalitatieve en kwantitatieve criteria plaatsvinden waarbij eerst de vraag
beantwoord dient te worden of de subsidieaanvraag voldoet aan het gewenste gemeentelijk beleid. Bij
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structurele subsidies is de restrictie van een subsidieplafond minder voor de hand liggend. De
structurele subsidiebedragen zijn bekend en verwerkt in de programmabegroting. Bij incidentele
subsidies (ook reservering genoemd) die éénmalig zijn of in een korte periode een specifiek doel
hebben is het wel voorstelbaar dat het principe van wie het eerst komt, wie het eerst maalt wordt
toegepast. Immers er zal altijd een aangegeven budget beschikbaar zijn. Meerjarig subsidie verlenen
mag ook.
Meer dan 60% van de respondenten is de mening toegedaan dat verenigingen wat terug moeten doen

voor de West Betuwse gemeenschap. Hierbij wordt een scala aan voorbeelden genoemd waar
verenigingen voor anderen wat terug doen. Bijvoorbeeld ruimte beschikbaar stellen, optredens geven,
speelplekken, sportvelden/-zalen beschikbaar stellen en dergelijke. Het mag geen verplichting zijn
omdat de ruimte en de capaciteit van vrijwilligers er niet altijd is. Soms is ondersteuning van de
gemeente nodig om samenwerking van de grond te krijgen.

Hier worden door de ja-stemmers diverse instanties genoemd waar men mogelijk ook een subsidie
kan ophalen. Naast de provincie Gelderland worden het Oranje fonds, het VSB fonds, Lions Club, Prins
Bernard Cultuur fonds, Vervoorn stichting en Stegen en Wegen genoemd. Eigen acties worden
veelvuldig genoemd: club van 50, oud papier, verkoopacties et cetera. Opmerking: Als kleine
vereniging kom je niet zo gemakkelijk in aanmerking voor deze subsidies. Wel wordt gewezen dat de
gemeente als kennisbank moet fungeren. Informeren, coördineren en doorverwijzen worden als taken
genoemd.
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Het is opvallend dat een grote meerderheid van de respondenten negatief antwoord. Dit heeft met
name te maken dat men niet weet wat er allemaal gebeurt ten aanzien van het vrijwilligersbeleid. Dat
neemt niet weg dat vele suggesties worden gedaan om het vrijwilligersbeleid een (nieuwe) impuls te
geven. Een vacaturebank wordt voorgesteld, terwijl die er al is. De gemeente West Betuwe en Welzijn
West Betuwe verrichten ook al diverse taken. Kennelijk is dat onvoldoende bekend bij de inwoners en
verenigingen en behoeft communicatie op dit punt de nodige aandacht. Suggesties die worden
gedaan zijn, trainingen geven, zorgen voor goede informatie door communicatie, goed voorlichten. Het
waarderen van vrijwilligers zou veel meer tot uitdrukking mogen komen; bijvoorbeeld door een
jaarlijkse brede waardering. Daar kunnen de gemeente West Betuwe en Welzijn West Betuwe een
vooraanstaande rol in vervullen. Wellicht ook vrijwilligers ondersteunen door een financiële
vergoeding. Duidelijkheid geven aan potentiele vrijwilligers wat van hen verwacht wordt en wat niet.
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VERSLAG BIJEENKOMSTEN
Dit verslag geeft weer wat er per thema is besproken. Hierbij moet opgemerkt worden dat de
gesprekken aan de gesprekstafels constructief en prettig waren. Dat kon niet voorkomen dat per
gesprekstafel aan het ene thema meer aandacht is besteed dan aan het andere. Een ieder is de
vrijheid gegeven te zeggen wat gezegd moest worden waardoor soms buiten de oevers van het
desbetreffende thema werd getreden. Dat zal soms te merken zijn als de onderstaande weergave
wordt gelezen.
Thema 1: Wat zijn manieren van subsidieverdeling?
Vanuit de doelgroepen benadering zijn opvallend vaak de ouderen en de jeugd genoemd. Ook
alleenstaanden, minima, gehandicapten werden aangehaald. Bijvoorbeeld eenzaamheid bestrijden en
problematiek hangjongeren aanpakken. Het subsidiebeleid zou gericht dienen te zijn op het betrekken
van deze doelgroepen bij activiteiten.
Leefbaarheid, ontmoeten in de afzonderlijke kernen wordt over het algemeen van belang gevonden al
zijn de invalshoeken, hoe men er tegen aan kijkt divers. De begrippen leefbaarheid en ontmoeten
worden vaag genoemd, op basis waarvan moeilijk subsidieregels zijn te bedenken. Subsidie voor
stenen (gebouw) heeft geen (direct) effect op de leefbaarheid. Anderzijds wordt opgemerkt dat
verenigingen aan leefbaarheid en ontmoeten veelvuldig invulling geven.
De activiteiten zijn zo divers dat je appels en peren niet met elkaar moet gaan vergelijken. Het blijft
maatwerk en daar moet je rekening mee houden.
Voorzieningen in de kernen dienen gehandhaafd te blijven, dus ook de dorpshuizen. Het in stand
houden van die voorzieningen in de kernen kost geld.
De systematiek subsidieverlening van wie het
eerste komt wie het eerst maalt wordt
afgewezen. Subsidies moeten op grond van
duidelijke criteria worden verdeeld. Dat proces
moet transparant zijn en ook duidelijk naar de
maatschappelijke organisaties
gecommuniceerd worden. Nu is onduidelijk
waarom een vereniging subsidie krijgt.
Verschillen in uitkomsten van een nieuwe
subsidie in 2022 dienen gepaard te gaan met
een overgangsregeling. Opgemerkt is dat de
ongelijkheid die nu tussen de drie voormalige
gemeenten aanwezig is in het nieuwe
subsidiebeleid dient te zijn verdwenen.
Geaccepteerd wordt dat dit gepaard gaat met plussen en minnen.
Aan diverse tafels ontstond een discussie over het subsidiebudget van circa € 3,1 mln. Als je de
professionele diensten er buiten laat dan blijft er weinig over, zo werd ten berde gebracht. Als
maatschappelijke doelen worden geformuleerd dan hoort daar een passend subsidiebudget bij. Ook
als dat hoger is dan het huidige. Daar werd tegenin gebracht dat je de deuren niet wagenwijd open
kunt zetten omdat het ten koste gaat van andere uitgaven op de gemeentelijke begroting.
Het besef was bij velen aanwezig dat de harmonisatie van subsidies plussen en minnen voor de
huidige subsidieontvangers als uitkomst zal geven. Essentieel daarbij is een goede onderbouwing van
die keuzes. Zorgvuldigheid daarbij is van belang. Mocht er sprake zijn van een bezuiniging op het
beschikbare subsidiebudget van de gemeente dan is het toepassen van de kaasschaafmethode
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(iedere subsidieontvanger krijgt een gelijkwaardig deel minder, bijvoorbeeld 5%) niet wenselijk. De
gemeente moet dan duidelijke goed onderbouwde keuzes maken. Het moge duidelijk zijn dat
bezuinigingen op subsidies niet wordt voorgestaan.
Een onderscheid tussen structurele en incidentele subsidie is wenselijk. Met structurele subsidies
bestendig je de huidige situatie, of zoals werd gememoreerd, wat goed is moet blijven. Incidentele
subsidies geven samenwerken en vernieuwing een impuls en kunnen bij een positief resultaat
structureel worden. Ten aanzien van de verdere uitwerking van Subsidieregels zijn in de gesprekken
diverse suggesties gedaan:
 Verdeel de subsidie op basis van duidelijke criteria zoals aantal leden, jeugdleden en vrijwilligers;
 Verenigingen moeten gezamenlijk een subsidie kunnen aanvragen omdat ze daarmee de
samenwerking tot uitdrukking kunnen brengen;
 Gelijke subsidies voor beheer en onderhoud èn exploitatie van dorpshuizen omdat die nu per
voormalige gemeente verschillend zijn;
 Als voor beheer en onderhoud een voorziening wordt aangelegd dan mag je daarvoor niet gestraft
worden omdat dorpshuizen die geen voorziening hebben aangelegd een subsidie ontvangen;
 Je moet de vaste lasten uit de subsidie kunnen betalen, anders kun je niet langer bestaan;.
 Hou een subsidiepotje achter voor nieuwe subsidienten (incidentele subsidies).
Veelvuldig is aan de gesprekstafels de suggestie gedaan om voor structurele aanvragen een
meerjarige, gelijk aan de college periode, subsidie te verstrekken. Dat geeft zekerheid en kan men vier
jaar lang werken aan de gewenste doelstellingen.
Over de inkomstenkant bestaat onzekerheid als het over sponsoring en subsidies gaat buiten de
gemeente om. De subsidie van de gemeente dient als een waardering gezien te worden en niet als een
voorbode, voorwaarde om andere subsidies binnen te halen.
De gemeente mag kijken naar de eigen inkomsten en het vermogen van een vereniging die een
subsidie aanvraagt. Denkbaar is het dat een vereniging contributieverhoging moet doorvoeren naast
een subsidieverstrekking. Aan de andere kant is het ook denkbaar dat een subsidieaanvrager onder
voorwaarden mag reserveren.
Instemming is er met de gedachte dat hoe meer subsidie wordt ontvangen hoe zwaarder de
verantwoording moet zijn, die afgelegd wordt. Als grens waaronder geen of nauwelijks verantwoording
behoeft plaats te vinden is een bedrag van € 2.500 veelvuldig genoemd.
Het dokter van Londen fonds (stichting Variks Belang) voorziet verenigingen in de kernen Varik en
Heesselt van een financiële bijdrage. Het Van de Koppel-van de Heuvelfonds (kernen voormalig
Neerijnen) en De Vervoorn stichting in Herwijnen vervullen een gelijke functie.
De vraag die is gesteld, maar niet beantwoord, of deze verenigingen uitgesloten worden van
gemeentelijke subsidies, gekort worden of gewoon dezelfde subsidies ontvangen als de andere
verenigingen in de gemeente West Betuwe.

Thema 2:
Hoe kan het subsidietraject worden verbeterd?
Vrij breed werd aan iedere gesprekstafel de communicatie met betrekking tot de subsidieaanvraag op
de gemeentelijke website aan de orde gesteld. Het invullen van de vereisten blijkt een weg met
hobbels. Als door een pauze de aanvraag onderbroken wordt ben je daarna alles kwijt en kun je
opnieuw beginnen. De aanvraag afdrukken kan niet. Door velen werd voorgesteld om een eigen
account op de gemeentelijke website te kunnen aanleggen. Uiteraard met de nodige beveiligingen. Je
gegevens en de aanvraag blijft zo in het dossier en daar kun je het jaar daarop weer gebruik van
maken. Enkele aanwezigen hebben voorgesteld om een testgroep in het leven te roepen als de digitale
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aanvraag opnieuw wordt ontworpen en in de praktijk wordt getoetst. Dit is toegezegd.
Ondersteuning, bij subsidiemogelijkheden en –aanvragen, van een gemeenteambtenaar wordt
gevraagd. Voorgesteld is dat je de aanvraag
voor een subsidie ook in het dorpshuis moet
kunnen doen. Ook daar kan dan ondersteuning
wenselijk zijn. Deze ondersteuning kan ook door
medewerkers van Welzijn West Betuwe gegeven
worden.
Het principe van hoe hoger het subsidiebedrag
hoe meer verantwoording achteraf moet worden
afgelegd wordt ondersteund. Het bedrag
waaronder minimale verantwoording behoeft te
worden afgelegd zou naar 2.500 euro kunnen. Er
dient sprake te zijn van onderling vertrouwen.
Duidelijke criteria, vereisten dienen voor de af te
leggen verantwoording gesteld te worden (deze
moeten dan overeenkomen met de criteria die vooraf zijn vastgesteld). Als verantwoording is afgelegd
dan wordt wel een reactie verwacht van de gemeente, dat gebeurt nu niet altijd.
Voorgesteld is om ook te durven vernieuwen. Een idee dat is geopperd was om de
dorpshuizen/dorpsraden het beschikbare subsidiebudget te geven en dat budget wordt vervolgens
over de verenigingen verdeeld. De gemeente West Betuwe stelt de kaders en dorpshuis/dorpsraad
voeren het subsidiebeleid binnen die kaders uit. Beseft wordt dat bestuurders in de kern een zware
verantwoordelijkheid krijgen: wie geven ze welk bedrag aan subsidie.
Een andere suggestie was om iedere vereniging een basisbedrag aan subsidie te verstrekken. Daar
boven op kan men een extra bedrag krijgen voor bepaalde doelgroepen, of samenwerken.
De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat ook de andere zijde van deze medaille is gememoreerd; namelijk
laat zoveel mogelijk bij het oude. Het gaat goed nu.
De gemeente zou dorpshuizen meer moeten subsidiëren zodat het potje leefbaarheid ergens anders
voor kan worden ingezet. De gemeente mag op de inkomenskant van subsidieaanvragers wijzen maar
moet daar wel voorzichtig mee zijn. Controleren achteraf wordt als normaal ervaren. Sjoemelen met
subsidies is uit den boze. Een steekproef via de telefoon werd enige tijd geleden niet als hinderlijk
ervaren. Tot slot is opgemerkt dat monitoring van de ontwikkelingen van verenigingen en kernen door
de gemeente West Betuwe zou kunnen plaatsvinden. Als je weet wat er gaande is kun je daar met je
subsidies beter op inspelen.

Thema 3:

Hoe kunnen vrijwilligersorganisaties beter samenwerken?
Vrij algemeen is geconstateerd dat vrijwilligers
moeilijk te vinden zijn en lastig te binden zijn aan de
vereniging. De vrijwilligers die er zijn worden vaak
ook te zwaar belast; dat kan er nog wel even bij.
Deze vrijwilligers moet je niet vragen om nog eens
meer te gaan samenwerken met andere
verenigingen.
Het waarderen van vrijwilligers op diverse manieren
moet meer en beter voor het voetlicht worden
gebracht. De gemeente zou een vrijwilligersbudget
moeten instellen. De gemeente en Welzijn West
Betuwe kunnen gezamenlijk het vrijwilligersbeleid
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meer handen en voeten geven. Duidelijk moet zijn wie wat doet.
Gesuggereerd is eveneens om een platform (kennisbank) op te richten. Netwerkbijeenkomsten over
bepaalde thema’s kunnen georganiseerd worden. Collectieve verzekeringen afsluiten, wetgeving
werden genoemd. Elkaar kennen verruimt de mogelijkheden om elkaars problemen op te lossen.
Vrijwilligers zouden gezamenlijk ingezet kunnen worden voor verenigingen die samenwerken.
De vacaturebank is en wordt beheerd door Welzijn West Betuwe. De vacaturebank heeft zelfs een keer
op de markt van Geldermalsen gestaan. Je blijft echter afhankelijk van aanmeldingen en dan moet een
keuze gemaakt worden aan welke vereniging die beschikbare vrijwilliger wordt toegewezen. Een
persoonlijke benadering in de directe omgeving van de vereniging werkt vaak het meest effectief.
Samenwerken, daar moet je voor openstaan, anders heeft het geen zin. Hier werd een enkele keer
gewezen op bestaande cultuurverschillen tussen de kernen. Als je creatief bent, buiten de paden
treedt dan kan er vaak meer dan je denkt. Zo kun je corveetaken (verenigingen) voor elkaar doen. Een
instrumentenpool kan handig zijn voor muziekverenigingen. Contacten leggen met bepaalde
doelgroepen kan de samenwerking ook bevorderen. Je moet ook vertrouwen in elkaar hebben en de
ander niet gelijk als concurrent zien. Gebouwen staan overdag leeg en zijn bruikbaar. Verenigingen
zouden eens moeten nadenken of een gebouw gebruiken met twee of meer verenigingen niet
efficiënter is. Hierbij werd opgemerkt dat dit niet altijd mogelijk is, dorpshuizen zijn vaak te klein en/of
te duur. Een ander voorbeeld dat werd genoemd: kleine voetbalverenigingen zouden op één
accommodatie gehuisvest kunnen worden waardoor een efficiënter gebruik van de sportvelden
mogelijk is. Men moet niet zo vast zitten aan de eigen kern. De discussie ging over schaalvergroting
(efficiency) tegenover leefbaarheid in de kernen.
Gebiedsmakelaars van de gemeente West Betuwe kunnen een nuttige functie vervullen om
samenwerking te initiëren. Daar waar het kan en nodig is dient de gemeente de samenwerking de
stimuleren; soms is een steuntje in de rug nodig.
Het aanbod van activiteiten communiceren in nieuwsbladen op diverse websites kan bijdragen om
transparant te maken wat het aanbod is.
Thema 4:
Hoe kan wederkerigheid worden gestimuleerd?
In de gesprekstafels is opgemerkt dat er veel aan wederkerigheid gebeurt. Echter er zijn grenzen aan
te stellen. De capaciteit ontbreekt omdat de vrijwilligers hun handen vol hebben om binnen de
vereniging alle zaken te regelen. Voor bepaalde
activiteiten ligt wat terug doen voor een ander
moeilijk. Bijvoorbeeld de Buurtbus. Deze opereert
buiten de gemeentegrenzen en veel vrijwilligers
komen uit Tiel. De inzet om voor anderen wat te
doen zou met name gericht kunnen zijn op
ouderen en jongeren. Een vraag werd gesteld wie
de extra kosten, die gepaard gaan om activiteiten
voor anderen te organiseren, betaalt. Nadrukkelijk
werd naar voren gebracht dat het opleggen van
het begrip wederkerigheid niet werkt.

De gemeente moet sommige dorpshuizen en speelplaatsen overnemen omdat de inwoners het niet
meer willen en kunnen regelen. Het beheer en onderhoud van gebouwen kan de gemeente ook naar
zich toe trekken. Het mogelijke sneeuwbaleffect is dat voor dorpshuizen en speelplaatsen de
gemeente het beheer en onderhoud aan zich trekt. Dat is contrair aan het Bidbook en aan de inbreng
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van anderen tijdens de bijeenkomsten. Bovendien zijn de financiële consequenties van een dergelijke
overname niet te overzien.
Ontzorging van verenigingen draagt bij om meer tijd en energie te stoppen in de primaire taak,
waarvoor ze op de wereld zijn.
Verenigingen die het begrip wederkerigheid goed invullen zouden op een bepaalde manier in het
zonnetje kunnen worden gezet. Daar gaat een positieve werking van uit. Als het gaat om
wederkerigheid wordt geconstateerd dat je dicht bij je eigen kern moet blijven. Voorzieningen moeten
dicht bij huis blijven, dus daarvoor wat terug doen dient voorop te staan.
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PRESENTIELIJST DRIE BIJEENKOMSTEN
Aanwezig 17 februari te Asperen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Ad Astra, Asperen
Badmintonclub Wammes
Brassband Harp en Luit
Bridgeclub Lingewaal
Dorpshuis de Lindehof
Dorpshuis Asperen
EHBO vereniging Asperen
EHBO vereniging Herwijnen
Fanfarecorps Door Eensgezindheid Heukelum
Stichting Heukelum Akief
Klokhuis Beesd
Stichting MFA Heukelum
Sportstichting de Wiel
Schoolvoetbalcommissie Tielerwaard West
Spreeksmakelijk Asperen
Stichting Muziek Onderwijs Lingewaal (wel aangemeld, maar afwezig)
The Hohner Boys Spijk
Vereniging dorpsgemeenschap Herwijnen
WHV Volleybalvereniging

Aanwezig 5 maart te Tuil
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

BHC Fruit Unlimited (mannenkoor)
Buurtbus West Betuwe
Dorpshuis Ons Eigen Gebouw
Dorpskring Beesd
EHBO Waardenburg
Gemengde zangvereniging Crescendo Opijnen
Gemengde zangvereniging Zanglust Varik/Heesselt
Harmonie Concordia Beesd
Hengelsportvereniging de Ruisvoorn
Integreren doe je samen!
Jeugdsoos De Halte Vuren
Muziekvereniging Nieuw Leven Haaften
Muziekvereniging Prinses Marijke Geldermalsen
Muziekvereniging Wilhelmina Herwijnen
Scouting Graaf van Gelre
Speeltuinvereniging Jeugdland Deil
Stichting Corsowagen Geldermalsen
Stichting Help Elkaar
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19.
20.
21.
22.
23.
24.

Stichting LingeFilm
Stichting SchuldHulpmaatje West Betuwe
Toneelvereniging Elckerlyc
V.V. A.S.H.
Vrouwen Ontmoetingcentrum
Zorgboerderij Heidewaard

Aanwezig 12 maart te Geldermalsen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Bejaarden sociëteit Varik-Heesselt
Buurtbusvereniging Waalzicht Tiel
De Zonnebloem afdeling Lingewaal
De Zonnebloem afdeling Neerijnen
Dorpshuis het Duifhuis Deil
Dorpshuis Est
Dorpshuis Tricht
EHBO Vuren-Dalem
Fanfare de Volharding Deil
Fort bij Asperen (later per mail gereageerd)
Gymnastiekvereniging Olympia
Harmonie Euphonia Ophemert
Historisch Genootschap Tricht
Jolande van Meeteren
OSV Piranha
Speeltuin de Draaimolen
Speeltuinvereniging ’t Spinnenweb
Stichting Present West Betuwe
Stichting Stromende Buurt
Stichting Toneelgroep T-jater
Stichting Vrijstad
Stichting Zestig plus soos Ophemert
The New Harvest Singers
Triple B Big Band Betuwe
TV Rhelico
V.V. Ophemert
S.V. Ophemert
Stichting Jeugdsoos Ophemert
Voetbalvereniging MVV '59
Volleybal vereniging Go’97
VV Tricht
Wandelsportvereniging Pr Marijke
IJsclub Servatius
Zwemvereniging Olympia
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