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betreft: reactie / advies inzake Startnotitie Subsidiebeleid Wassenaar 2021 - 2024

Geachte dames en heren,
De Adviesraad Sociaal Domein heeft i.v.m. het coronavirus het geplande vergaderoverleg
van 16 maart moeten afzeggen. Wel hebben wij via de e-mailoverleg een reactie/advies op
de Startnotitie kunnen opstellen.
De notitie is voornamelijk gericht op proces en geld. Aangegeven wordt dat het beleid steunt
op uitgangspunten als ‘Actueel’ en ‘Samenhangend’ maar de notitie geeft nog niet aan hoe
deze elementen verwerkt zullen worden.
De Adviesraad mist ook een aanzet naar het formuleren van de doelstellingen van het
subsidiebeleid op een SMART wijze. Voordeel van het SMART formuleren van de
doelstellingen vooraf, is dat de mate van realisatie van de doelstellingen achteraf beter
meetbaar zijn. Bovendien kunnen met heldere en meetbare doelstellingen de beschikbare
middelen beter onderbouwd ingezet worden. De Adviesraad verwacht dan ook dat er in de
toekomst niet alleen op basis van type subsidie gerapporteerd zal worden maar daarnaast
ook op basis van doelstellingen.
Fundamentele discussies
Het voorgestelde proces laat weinig ruimte voor fundamentele discussies. Immers, ontwerp
en voorbereidingsfase moeten in juni afgerond zijn. O.i. is de gemeente gebaat bij een meer
fundamentele discussie met belanghebbenden over de principes en mechanismen van de
subsidies. Ook vinden wij dat een fundamentele discussie nodig is over de
subsidiemethodiek en mogelijke subsidiecategorieën zoals
•
•

Doelgroepensubsidies
Budgetsubsidies
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•
•
•

Waarderingssubsidies
Incidentele activiteitensubsidies
Startsubsidies

In de notitie worden de wettelijk opgelegde subsidies met één voorbeeld zijdelings genoemd.
Zijn er meer wettelijk opgelegde verplichtingen? De huidige uitleg in de notitie is
ontoereikend.
Relatie
De adviesraad mist de relatie tussen de doelen en resultaten in het huidige subsidiebeleid en
de doelen en resultaten bij de ambitie genoemd in de vijf punten in de startnotitie De relatie
tussen bestaande en nieuwe vormen subsidiebeleid komt slechts summier aan bod.
Dit terwijl de notitie het begrip ‘eerlijk’ als een van de vijf uitgangspunten hanteert. De
Adviesraad wijst er op dat ‘eerlijk’ een breder begrip is dan aanpassen van de historisch
verstrekte subsidiëring. Eerlijk betekent o.i. ook transparant, voor ieder toegankelijk,
eenvoudig en doelmatig, duidelijk gemeten aan de hand van heldere doelstellingen
(SMART). De adviesraad kijkt met belangstelling uit naar de operationalisering van dit
uitgangspunt.
Het loskoppelen van de gemeentelijk subsidie voor “huur pand + grond” kosten voor
Wassenaarse instanties uit deze nieuwe startnotitie heeft gevolgen voor het goed
maatschappelijk functioneren van de betrokken organisaties. De gevolgen kunnen niet
worden losgekoppeld door ze te onder te brengen in een andere “accommodatie” discussie
over “huur pand en grond” kosten. De vraag over de gevolgen moet o.i. worden benoemd in
deze notitie.
Tot slot
Een van de knelpunten die door veel vrijwilligersorganisaties wordt ervaren bij het uitvoeren
van hun activiteiten is de grote regeldruk. Dit betreft zowel het aanvragen van de (jaarlijkse)
subsidie alsook de benodigde vergunningen etc. voor het daadwerkelijk uitvoeren van de
activiteiten. De Adviesraad vindt dat de subsidie processen zo eenvoudig, doelmatig en
toegankelijk mogelijk moeten worden gemaakt en vindt dat dit in de notitie beschreven zou
moeten worden.

Gaarne zijn wij bereid dit advies nader toe te lichten en met u verder te bespreken, .
In afwachting van uw reactie, met vriendelijke groet,
Eric Bloemkolk, voorzitter
Marianne Mewissen, secretaris
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