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Onderwerp  

Informatiebijeenkomsten Nieuw subsidiebeleid 

 

Kennisnemen van 

De geplande informatiebijeenkomsten voor gesubsidieerde organisaties en verenigingen 

 

Inleiding 

De gesubsidieerde organisaties en instellingen worden betrokken bij het proces om te komen tot een 

nieuw subsidiebeleid. Daartoe zijn een drietal informatiebijeenkomsten belegd. 

  

-          Maandag 17 februari        Dorpshuis Asperen (Van Langerakstraat 6) 

-          Donderdag 5 maart           Dorpshuis Tuil (Sint Antoniestraat 5)  

-          Donderdag 12 maart         De raadszaal in het gemeentehuis in Geldermalsen (Kuipershof 2) 

  

Kernboodschap 

Tijdens deze avonden gaat de gemeente in gesprek met subsidieaanvragers en potentiële 

subsidieaanvragers, zoals verenigingsbestuurders en vrijwilligers. Gespreksleider is Cor Klein 

Herenbrink van Spectrum, een maatschappelijk adviesbureau. Iedereen is van harte welkom om mee 

te praten.  

  

Aan de hand van vier verschillende thematafels wordt het gesprek aangegaan:  

  

1.       Thema 1: Hoe kan het subsidietraject worden verbeterd? 

2.       Thema 2: Wat zijn manieren van subsidieverdeling? 

3.       Thema 3: Hoe kunnen vrijwilligersorganisaties beter samenwerken? 

4.       Thema 4: Hoe kan wederkerigheid worden gestimuleerd? 

 

 Het Bidbook is een belangrijk hulpmiddel in het proces. Daarin staan de speerpunten. Namelijk het 

behouden en vergroten van de leefbaarheid in de kernen en het stimuleren van ontmoeting. Aan de 

hand van deze informatie heeft de gemeente alvast een conceptnota met uitgangspunten gemaakt. 

Organisaties die nu al subsidie ontvangen, zijn gevraagd om via een online vragenlijst hun mening te 

geven over deze uitgangspunten. De uitkomsten van deze enquête worden tijdens deze bijeenkomsten 

gepresenteerd.   
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Consequenties 

De uitkomsten van deze drie bijeenkomsten worden meegenomen in de uiteindelijk op te stellen 

Uitgangspuntennota Nieuw subsidiebeleid. Ook worden afspraken gemaakt over hoe de organisaties 

en verenigingen verder in het proces betrokken blijven.  

 

Financiën 

-- 

 

Communicatie 

Er is een persbericht opgesteld.  

 

Vervolg 

Na deze informatiebijeenkomsten zal de concept Uitgangspunten verder worden uitgewerkt. Eveneens 

wordt een concept Algemene Subsidie Verordening opgesteld. In de beeldvormende raadsvergadering 

op 7 april 2020 zal de raad nader worden geïnformeerd. 
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