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Aan de gemeenteraad,

0. Samenvatting
Op 29 maart jl. heeft de gemeenteraad het beleidsplan 'Back to Basics: De Nieuwe 
Koers' vastgesteld. Hierin staan doelstellingen geformuleerd op het gebied van 
welzijn (Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), sport en kunst & cultuur) en 
onderwijs. Aan instellingen, verenigingen en organisaties is gevraagd een 
aanbieding te doen op deze doelstellingen. Daarnaast wordt - in vergelijking met 
2011 - overeenkomstig de voorjaarsnota €190.500,00 bezuinigd op de subsidie-
uitgaven. Onderhavig voorstel betreft de verdeling en inzet van subsidies in 2012 op 
basis van deze aanbiedingen en de beoordeling daarvan.

1. Wat is de aanleiding / wat is het probleem?
Op 29 september 2009 heeft de raad besloten om na de verkiezingen – op basis van 
de inhoud van de beleidsterreinen welzijn, onderwijs, sport en kunst & cultuur – te 
komen tot een herijking van het huidige subsidie- en accommodatiebeleid. 
Aanleiding daarvoor vormde een viertal ontwikkelingen en knelpunten:
1. De gemeente krijgt de komende jaren substantieel minder geld van de 

rijksoverheid. Dit maakt dat een herverdeling van budgetten noodzakelijk zal zijn. 
Voor 2012 is er sprake van een taakstellende bezuiniging op subsidies van € 
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190.500,00 (exclusief de bezuiniging op accommodaties). Hierop wordt nader 
ingegaan in paragraaf 4 'Consequenties middelen'. 

2. In het huidige subsidiebeleid wordt een strikt onderscheid gemaakt tussen 
basisvoorzieningen en niet-basisvoorzieningen. Dit heeft tot gevolg dat het 
subsidiebeleid weinig flexibel is, waardoor nieuwe initiatieven weinig tot geen 
kans krijgen.

3. De huidige wijze van subsidiëren is teveel geënt op (het in stand houden van) 
instellingen en organisaties en minder op de functies die nodig zijn om 
gemeentelijke beleidsdoelen op het gebied van welzijn, onderwijs, sport en kunst 
& cultuur te realiseren. 

4. In het huidige subsidiebeleid wordt een aantal praktische knelpunten 
gesignaleerd waarvoor een oplossing gevonden moet worden. Deze knelpunten 
worden benoemd in de Afwegingsnotitie subsidiebeleid, april 2009.1 

2. Wat willen we bereiken?
Op 15 juni 2010 is de startnotitie ‘Back to Basics’ vastgesteld waarin de aanpak van 
het herijkingtraject beschreven wordt. Het doel van het traject werd daarin als volgt 
omschreven: 
“We willen komen tot een efficiënte inzet van middelen om vooraf geformuleerde 
doelen op het terrein van welzijn, onderwijs, sport en kunst & cultuur te bereiken. 
Deze doelen dienen gebaseerd te zijn op een, door de raad vastgestelde, 
maatschappelijke behoefte. Hiermee ontstaat een methode van subsidiëren waarbij 
sprake is van samenhang tussen beleid, opdracht, prestaties, resultaten en kosten”.

Door middel van themasessies is de maatschappelijke behoefte in kaart gebracht, 
samengevat in het document 'Back to Basics: De maatschappelijke behoefte in 
beeld'. Dit vormde de basis voor het beleidsplan 'Back to Basics: De Nieuwe Koers', 
dat op 29 maart 2011 werd vastgesteld. In dit beleidsplan staat de visie van de 
gemeente verwoord. Deze rust op drie hoofddoelen: 1) Bevorderen van 
maatschappelijke participatie, 2) Vergroten van de zelfredzaamheid en 3) Versterken 
van de kracht van de samenleving. 
Het gedachtegoed van De Kanteling wordt hierbij als uitgangspunt genomen. Dit 
betekent dat de primaire verantwoordelijkheid voor participatie bij mensen zelf ligt 
en hun sociale omgeving en pas in latere instantie bij de overheid (in de vorm van 
individuele voorzieningen). 

Doorvertaald naar het integrale welzijn- en onderwijsbeleid is dit beleid gericht op: 
1. Het voorkomen dat burgers een ondersteuningsvraag krijgen. In dit kader moet de 

gemeente vooral investeren in preventie, de eigen kracht van burgers en 
algemene voorzieningen. 

1 Dit betreft indexering, indieningtermijnen, accountantsverklaring, de procedure rondom incidentele 
subsidies en de bijdrage in de huurkosten van niet-basisvoorzieningen. Hieronder wordt daar verder 
op ingegaan.
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2. Mensen met een ondersteuningsvraag in staat stellen op eigen kracht, met 
behulp van hun sociale netwerk of door gebruik te maken van een algemene 
voorziening een oplossing te vinden. 
Om de beweging naar meer oplossingen in de sfeer van eigen kracht, sociale 
netwerken en algemene voorzieningen te maken, moeten er wel voorwaarden en 
voorzieningen in deze sferen bestaan. Dat betekent dat de gemeente gericht 
moet werken aan:  
 Het bevorderen van de eigen kracht van burgers. 
 Het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers. 
 Het aanbieden van algemene voorzieningen, inclusief de daarvoor benodigde 

structuur. 

3. Wat gaan we daarvoor doen?

Wie is waartoe bevoegd?
Uw raad stelt de begroting en het beleid vast vanuit haar kaderstellende rol. Het 
college zorgt vervolgens binnen deze kaders voor uitvoering van het beleid. Het 
college neemt dus definitieve subsidiebesluiten. De raad heeft met het vaststellen 
van het beleidsplan 'Back to Basics: De Nieuwe Koers' dit jaar nieuwe kaders 
gegeven aan ons college en er een bezuiniging van € 190.500,00 (exclusief de 
bezuiniging op accommodaties) aan toegevoegd. 
Daarom is afgesproken om voorafgaand aan het vaststellen van de subsidies door 
ons college de nieuwe verdeling van de subsidies te bespreken met uw raad. De 
vraag aan uw raad is dan ook of dat u van mening bent dat deze subsidieverdeling 
inderdaad bijdraagt aan het behalen van de beleidsmatige doelstellingen.

Afbakening Back to Basics
Back to Basics omvat het beleid op het gebied van welzijn (Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo), sport en kunst & cultuur) en onderwijs en is hiermee 
veelomvattend. Voordat wordt ingegaan op de aanbiedingen en de verdeling van de 
subsidies is het daarom van belang om af te bakenen wat daarbij wel of niet is 
meegenomen: 

 Accommodaties  
Subsidies en accommodaties zijn instrumenten om invulling te geven aan het 
welzijn- en onderwijsbeleid, zoals dit is neergelegd in het beleidsplan 'Back to 
Basics: De Nieuwe Koers'. Op 29 maart 2011 heeft de raad besloten een bedrag 
beschikbaar te stellen voor een accommodatieonderzoek. Dit omvat drie 
opdrachten: 1) Onderzoek naar de mogelijkheden voor herschikking van ruimten 
op basis van activiteiten en beschikbare ruimte, 2) Het ontwikkelen van een 
eenduidige transparante berekeningssystematiek voor sociale huurtarieven en 3) 
Het ontwikkelen van een eenduidige subsidiesystematiek voor accommodaties 
hierbij de verschillende typen accommodaties in acht nemend. 
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Organisatieadviesbureau KplusV voert op dit moment dit onderzoek uit. De 
planning is erop gericht om besluitvorming hierover te laten plaatsvinden in de 
raad in week 51. De uitkomsten van dit onderzoek zullen in een apart voorstel 
worden voorgelegd. 

 Voorgesteld wordt de subsidies voor de accommodaties die deel uitmaken van het 
onderzoek voor nu op hetzelfde niveau als in 2011 vast te stellen, in afwachting 
van de uitkomsten van het onderzoek. Dit betreft de subsidies aan Stichting De 
Wildacker, Stichting Sociaal Cultureel Centrum De Deel, Stichting SCAG (C.C. Jan 
van Besouw), Stichting SCAR, Scouting Goirle, Stichting Jong (Mainframe, voor wat 
betreft de exploitatie). De aanbiedingen die deze accommodaties hebben 
ingediend, zullen dan op een later moment, samen met de uitkomsten van het 
onderzoek, dienen als basis voor verdere subsidiëring. Voor zover de 
aanbiedingen betrekking hebben op inhoudelijke activiteiten zijn deze op dezelfde 
wijze als de andere aanbiedingen beoordeeld en gewogen. De Heemkundige Kring 
valt buiten het accommodatieonderzoek. Voor een nadere toelichting over de 
Heemkundige Kring wordt u verwezen naar pagina 4 onder 'Stichting Goirle-
Krasnogorsk en Heemkundige Kring'. 

 Kunst en Cultuur (Bruisfonds)  
Er is een budget ad € 12.000,00 beschikbaar voor incidentele subsidies dat is 
bedoeld om activiteiten die vernieuwend of bijzonder van aard zijn, eenmalig te 
stimuleren. In het kader van Back to Basics wordt voorgesteld om dit budget voor 
2012 e.v. te verhogen tot € 20.000,00 waarvan € 10.000,00 bedoeld is om 
activiteiten op het gebied van kunst en cultuur te faciliteren. Reden hiervoor is dat 
in het voorstel voor de verdeling en inzet van subsidies veel culturele 
verenigingen hun accommodatiesubsidie verliezen. Bovengenoemd voorstel 
maakt het mogelijk voor culturele verenigingen om toch subsidie te krijgen. Het 
gaat daarbij niet om hun accommodatie maar om inhoudelijke vernieuwende 
initiatieven. 

 Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)  
De gemeente ontvangt naar verwachting vanaf 2012 van het Rijk middelen voor 
het CJG. De hoogte daarvan zal in de septembercirculaire bekend worden 
gemaakt. Het Instituut Maatschappelijk Werk (IMW) biedt in haar offerte een 
aantal producten aan (waaronder de training Kinderen in Echtscheiding Situaties) 
die aansluiten op de doelstellingen uit het beleidsplan 'Back to Basics: De Nieuwe 
Koers'. Het gaat om nieuwe producten. Gelet op de taakstellende bezuiniging en 
het subsidieplafond wordt voorgesteld om deze producten op dit moment niet af 
te nemen en op een later moment - als er meer duidelijkheid is over de 
rijksmiddelen voor het CJG - te bezien of deze producten hieruit gefinancierd 
kunnen worden.  

 Hafakorting  
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De opleiding voor jeugdleden van de Harmonie en de Fanfare wordt tot op heden 
aangeboden door Factorium. De gemeente stelt hiervoor indirect via Factorium 
een korting beschikbaar van € 90,00 per jeugdlid. Deze korting wordt Hafakorting 
genoemd. De inzet van Hafakorting draagt bij aan het realiseren van de 
doelstelling 'Het bieden van de mogelijkheid tot opleiding voor jongeren tot 18 
jaar op het gebied van kunst & cultuur'. Om deze reden wordt voorgesteld om de 
Hafakorting te handhaven. De Harmonie Oefening en Uitspanning heeft 
aangeboden om zelf muziekonderwijs voor hun jeugdleden te organiseren. Na 
overleg met Factorium is echter besloten om de opleiding ook voor de komende 
jaren door Factorium te laten verzorgen. Hiermee blijft de kwaliteit van het 
muziekonderwijs geborgd.  

 Stichting Goirle-Krasnogorsk en Heemkundige Kring  
Zowel de Stichting Goirle-Krasnogorsk als de Heemkundige Kring hebben een 
aanbieding gedaan in het kader van Back to Basics. Voor wat betreft de stichting 
Goirle-Krasnogorsk is bij de Voorjaarnota 2012 besloten  dat het onderhouden van 
deze stedenband geen taak meer is van de gemeente en dat om deze reden geen 
subsidie meer beschikbaar wordt gesteld of gemeentelijke inzet hiertoe wordt 
gepleegd. Voor de Heemkundige Kring geldt dat haar activiteiten een ander doel 
dienen dan de doelen zoals geformuleerd in het beleidsplan 'Back to Basics: De 
Nieuwe Koers'. Het betreft met name cultureel erfgoed. Om deze reden is  de 
subsidie aan de Heemkundige Kring in het kader van Back to Basics buiten 
beschouwing gelaten. De subsidie aan de Heemkundige Kring blijft vooralsnog 
gehandhaafd. 

De aanbiedingen
Op 29 maart 2011 heeft uw raad besloten aanbieders van welzijns- en 
onderwijsdiensten uit te nodigen om uiterlijk 30 april 2011 (door het verplaatsen van 
de raadsvergadering is dit 13 mei 2011 geworden), op basis van het beleidsplan 
'Back to Basics: De Nieuwe Koers' een aanbieding te doen. Op 30 maart 2011 
hebben alle gesubsidieerde instellingen, organisaties en verenigingen hiertoe een 
brief ontvangen. 
Bij deze brief zat een bijlage 'Voorwaarden en criteria voor aanbieding en wijze van 
beoordeling', waarin puntsgewijs stond aangegeven wat in de aanbieding zou 
moeten staan en hoe de beoordeling plaats zou vinden. 

Een tweetal verenigingen heeft gemotiveerd afgezien van het doen van een aanbod. 
Wanneer bleek dat er onvoldoende informatie was om de aanbieding te kunnen 
beoordelen, is extra informatie opgevraagd. De weken erna heeft de beoordeling 
ervan plaatsgevonden, wat uiteindelijk heeft geleid tot onderhavig voorstel voor de 
verdeling en inzet van subsidies in 2012 e.v.  

Met name voor de verenigingen is het een lastige opgave gebleken om aan te geven 
op welke wijze zij kunnen bijdragen aan de doelstellingen uit het beleidsplan 'Back 
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to Basics: De Nieuwe Koers'. De meeste verenigingen zijn echter bereid geweest om 
er veel tijd en moeite in te stoppen. Zij verdienen daarvoor een groot compliment. 

Toelichting op de wegingsystematiek
Om tot een zo objectief mogelijke weging van de aanbiedingen te komen is vooraf 
een aantal criteria opgesteld. Als algemene voorwaarde is gesteld dat de aanbieding 
moet bijdragen aan het bereiken van één of meerdere algemene doelstellingen uit 
het beleidsplan 'Back to Basics: De Nieuwe Koers'. Daarnaast wordt beoordeeld of en 
in welke mate de aanbieding aansluit bij twee hoofddoelen uit het beleidsplan, te 
weten 'Het bevorderen van de maatschappelijke participatie' en 'Het vergroten van 
de zelfredzaamheid'. Het vergroten van de zelfredzaamheid heeft de zwaarste 
wegingfactor gekregen omdat de eigen kracht van mensen in de kantelinggedachte 
centraal staat. Naast voorgenoemde criteria is bij de beoordeling van de 
aanbiedingen ook gekeken naar prijs/kwaliteit, toegankelijkheid, vraaggericht 
werken, lokale verankering, creativiteit en flexibiliteit, samenwerking en inzet van 
vrijwilligers. Ook aan deze criteria is een wegingsfactor toegekend.   Het volledige 
document met voorwaarden en criteria treft u aan als bijlage 2 bij dit voorstel. De 
criteria zijn vervolgens uitgewerkt in een beoordelingsformulier per instelling, 
organisatie of vereniging. Hierin wordt inzichtelijk gemaakt hoe de weging heeft 
plaatsgevonden. Alle beoordelingsformulieren liggen voor u bij de 
gemeentesecretaris ter inzage. 

Vooraf is vastgesteld dat een score van 60% behaald moet worden om voor subsidie 
in aanmerking te kunnen komen. Na beoordeling van de aanbiedingen van de 
culturele- en sportverenigingen blijkt dat een groot deel van de verenigingen niet 
meer dan 60% scoort omdat zij als individuele vereniging een relatief kleine bijdrage 
leveren aan de doelstellingen uit het beleidsplan 'Back to Basics: De Nieuwe Koers'. 
Om niet voorbij te gaan aan deze bijdragen zijn de doelstellingen waarop een 
aanbieding wordt gedaan niet apart beoordeeld maar resulteren zij samen in één 
score. Dit betekent dat een vereniging die nieuwe of extra activiteiten ontwikkelt op 
een andere dan de geëigende doelstelling ('Het bieden van de mogelijkheid tot 
opleiding van jeugdigen tot 18 jaar op het gebied van kunst en cultuur en sport') een 
hogere score krijgt toegekend dan een vereniging die dit niet doet. 

Ondanks voorgaande blijkt dat slechts 5 verenigingen een hogere score behalen dan 
60% en dat de situatie zich voordoet dat verenigingen die nieuwe of extra 
activiteiten organiseren en/of voor een groot aantal jeugdleden de mogelijkheid tot 
opleiding bieden in die betreffende tak van sport, een score behalen tussen de 50% 
en 60%.  Om tegemoet te komen aan deze verenigingen wordt voorgesteld om de 
grens om voor subsidie in aanmerking te komen voor verenigingen te verlagen naar 
50%. Het verleggen van de grens is en blijft arbitrair. 

Voor de verdeling van subsidies aan de verenigingen is de subsidie 2011 als 
uitgangspunt genomen. Dit omdat verenigingen vrijwel niet in staat bleken om per 
activiteit de kosten in beeld te brengen. Voor de categorie verenigingen die een 
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score hebben tussen de 50% en 60% wordt voorgesteld een korting op de subsidie 
toe te passen. Voor de verenigingen die 60% of meer scoren, wordt voorgesteld de 
subsidie te handhaven.   

De resultaten van de weging
Als bijlage 1 bij dit voorstel treft u een overzicht aan waarin de voorgestelde 
verdeling en inzet van subsidies voor 2012 e.v. is weergeven. Het is van belang om 
te vermelden dat bij de verdeling van de subsidies er vooraf al een aantal bedragen 
in geoormerkt is op grond van wettelijke verplichtingen, gemeenschappelijke 
regelingen of regionale verplichtingen. Per saldo is er ongeveer een bedrag van € 
2.700.000,00 beïnvloedbaar. 

Het schema dient als volgt gelezen te worden: 
1. Onder algemene doelstelling staan alle algemene doelstellingen uit het 

beleidsplan 'Back to Basics: De Nieuwe Koers'. 
2. Per algemene doelstelling is aangegeven welke instelling, organisatie of 

vereniging een aanbieding hierop heeft gedaan.  
3. Onder score staat de totaalscore per aanbieder per doelstelling. De 

onderbouwing van de scores is per aanbieder op doelstellingenniveau nader 
omschreven in een beoordelingsformulier. Buiten de twee voorbeelden die u als 
bijlage 2 bij dit voorstel aantreft, zijn de onderliggende beoordelingsformulieren 
niet als bijlage aan dit voorstel toegevoegd maar uiteraard wel beschikbaar. 
Hetzelfde geldt voor de aanbiedingen van de verschillende instellingen, 
organisaties en verenigingen. 

4. De kolom 'Te honoreren aanbieding bij vergelijking soortgelijk product' is ingevuld 
daar waar een  vergelijking tussen twee of meerdere aanbiedingen heeft 
plaatsgevonden omdat meerdere aanbieders op dezelfde doelstelling een soort 
gelijke aanbieding doen. Dit is het geval bij de Twern/Antenne en Contour voor 
wat betreft het vrijwilligerswerk en voor de Formulierenbrigade en de 
Twern/Antenne voor wat betreft cliëntondersteuning. 

5. Vervolgens is aangegeven wat de hoogte van de subsidie 2011 is en welk 
subsidiebedrag wordt voorgesteld voor 2012 e.v.

6. Onder 'Product' wordt kort aangegeven welke activiteit wordt uitgevoerd om de 
doelstelling te realiseren en eventuele opmerkingen staan in de laatste kolom. 

Een aantal aspecten uit het schema wordt hieronder nader toegelicht: 

 Impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur (combinatiefuncties)  
De gemeente Goirle heeft eind 2009 een intentieverklaring ondertekend die 
combinatiefuncties in de gemeente mogelijk maakt. Een combinatiefuncties is een 
functie waarbij een werknemer in dienst is bij één werkgever maar werkzaam is 
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voor twee (of meerdere sectoren), in dit geval onderwijs, sport en/of cultuur. Met 
een combinatiefunctie wordt de verbinding en samenwerking tussen het binnen- 
en buitenschoolse onderwijs-, sport en cultuuraanbod verstevigd en verrijkt.

In 2010 heeft de gemeente Goirle een bedrag van € 74.768,00 ontvangen. Dit 
geld is nog niet uitgegeven en overgeheveld naar 2011. Dit betreft 100% 
financiering vanuit het rijk. Vanaf het tweede jaar (2011) en verder wordt in de 
Impulsregeling uitgegaan van 40% financiering door het rijk en 60% door de 
gemeente. Concreet betekent dit dat de gemeente Goirle in 2011 € 37.384,00 
ontvangt van het rijk (40%) en dat de gemeente zelf 60% (€ 56.076,00) dient te 
cofinancieren. De 40% bijdrage vanuit het rijk is structureel.

In het kader van Back to Basics zijn drie aanbiedingen ontvangen, die inhoudelijk 
aansluiten op de doelstellingen van de Impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur en 
die dus 'gematcht' kunnen worden aan de daarvoor ontvangen rijksmiddelen. Dit 
betreft de aanbieding van de Stichting Brede School Goirle voor wat betreft de 
Projectcoördinatie Brede School en de aanbiedingen van de Stichting Jong en 
Factorium voor wat betreft hun activiteiten in het kader van de brede school. De 
Stichting Brede School Goirle stelt in haar aanbieding zelfs voor haar formatie in 
te zetten voor 'medewerker sport/cultuur'. 

Wij zijn voornemens om de middelen die door ons worden ontvangen worden als 
het ware 'door te geven' aan voornoemde instellingen (zijnde de 40% van het 
Rijk); de overige 60% wordt dan als subsidie verstrekt aan deze drie instellingen. 
Uiteraard onder de voorwaarde dat invulling wordt gegeven aan de 
combinatiefuncties. Op deze wijze kan op een goedkope wijze de 
combinatiefuncties worden ingevuld, zonder dat deze bij de gemeente in dienst 
hoeft te treden. Hiertoe wordt € 56.076,00 bestemd voor de Stichting Brede 
School Goirle, de Stichting Jong en Factorium. Met hen zal in overleg worden 
getreden over de inhoudelijke invulling van de combinatiefuncties. 

Inhoudelijk betekent dit dat de combinatiefuncties bij Stichting Jong (sport) en 
Factorium (cultuur) worden belegd. De bedoeling is dat deze combinatiefuncties 
sport en cultuur de brug gaan vormen tussen de brede school en de 
sportverenigingen enerzijds en de brede school en culturele verenigingen en 
-instellingen anderzijds, in de vorm van concrete activiteiten. De 
Projectcoördinator Brede School brengt samenhang in het totale brede 
schoolaanbod, jaagt aan, stimuleert en maakt programma's voor alle brede 
scholen.  

 Onderwijs   
In de Voorjaarsnota is een taakstellende bezuiniging opgenomen van € 40.000,00 
op onderwijsactiviteiten (schoolconciërges, randvoorzieningen en 
schoolbegeleiding). Dit wil niet zeggen dat een of meerdere van deze activiteiten 
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worden stopgezet of worden teruggebracht qua intensiteit. De oplossing zal 
gezocht worden in cofinanciering. Hierover zal met de betreffende 
onderwijsorganisaties overleg gevoerd worden.  

 Indexering  
Eén van de knelpunten zoals genoemd in de 'Afwegingsnotitie subsidiebeleid, april 
2009' betreft de indexering van de subsidiebedragen. Met name voor 
professionele instellingen die met betaalde krachten werken, is het noodzakelijk 
om rekening te houden met loon- en prijsontwikkelingen. Tot op heden krijgen 
professionele instellingen met betaalde krachten de werkelijke loon- en 
prijsontwikkelingen gecompenseerd met uitzondering van Stichting Jong en 
Stichting SCAG. 

Om deze ongelijke situatie recht te trekken zijn wij voornemens om alle 
instellingen met betaalde krachten een gelijk percentage indexering te 
verstrekken. Het is niet langer betaalbaar om de werkelijke loon- en prijsstijgingen 
te compenseren. 
Om deze reden wordt voorgesteld het percentage met ingang van 1 januari 2013 
gelijk te stellen aan het percentage dat jaarlijks wordt vastgesteld bij de 
uitgangspunten voor de gemeentebegroting van het volgende jaar. 
Dit kan wel betekenen dat het dienstverleningsniveau in de loop der jaren 
afneemt omdat de indexering die de gemeente toepast niet in de pas loopt met 
het werkelijke loon- en prijsindexcijfer. Voor 2012 is in het overzicht 'Inzet en 
verdeling subsidies 2012 e.v.' rekening gehouden met een bedrag van € 
40.000,00. Voor 2012 zal dit bedrag niet voor dit doeleinde ingezet hoeven te 
worden omdat aanbieders gevraagd is een aanbieding te doen voor de jaarschijf 
2012. 
Indexering zal voor het eerst plaatsvinden op de subsidies 2013. Voor de jaren 
2014 en 2015 is in het overzicht geen rekening gehouden met financiële middelen 
voor het indexeren van subsidies. De keuze om subsidies voor deze jaren wel of 
niet te indexeren zal integraal moeten worden afgewogen bij het vaststellen van 
de begroting. 

 Afbouw subsidies   
In de Algemene wet bestuursrecht, artikel 4:51, eerste lid is bepaald dat voor een 
subsidieontvanger die voor 3 of meer achtereenvolgende jaren subsidie heeft 
ontvangen een redelijke termijn in acht genomen moet worden bij wijziging of 
stopzetting van de subsidie. Met name voor verenigingen geldt dat zij ruim de tijd 
moeten krijgen om voor vervangende middelen te zorgen. Daarom wordt 
voorgesteld om een aantal subsidies af te bouwen. 

Het betreft het stopzetten van de subsidie aan: 
Organisatie / vereniging Subsidie 2011
Accordeonharmonie Fortissimo 1.473 
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Agendapunt:  

Atelier '78 26.452 
Badminton Club Goirle 3.007 
EHBO Goirle 1.135 
EHBO Riel 1.135 
FAK Lumen 5.596 
Jeanne van Midde 1.899 
Operakoor Crescendo 468 
Pelikaan Wheels 1.135 
Ponyclub St. Jansruitertjes       815 
Ponyclub Zandeind 578 
Stichting Vierdaagse Goirle 1.500 
Toneelgroep Nieuw Leven 1.530 
Vocal Sound 400 
Volleybal Club Goirle 2.769 
Wind Surf Vereniging Goirle 464 
Totaal bedrag € 50.356,00 

Bovengenoemde betekent dat er in 2012 eenmalig een bedrag van € 25.178,00 
nodig is voor de afbouw van de subsidies aan verenigingen. In het voorstel voor de 
inzet en verdeling van subsidies is een bedrag van € 40.000,00 opgenomen voor 
indexering van subsidiebedragen. Dit bedrag is in 2012 nog niet nodig omdat 
instellingen, organisaties en verenigingen in hun aanbieding reeds rekening 
hebben gehouden met eventuele prijsstijgingen en loonontwikkelingen. Voor 2012 
kan een deel van dit budget ingezet worden ter dekking van de afbouwkosten. 
Resteert een bedrag van € 14.822,00. Hoewel wij hier nu nog niet vanuit gaan, 
dient mogelijk ook voor de Twern/Antenne een afbouwtermijn in acht te worden 
genomen. 

Verordeningen
Een aantal verordeningen moet aangepast dan wel ingetrokken worden. De 
voorstellen daartoe zullen separaat in de tweede helft van dit jaar volgen maar voor 
de volledigheid treft u hieronder alvast beknopt aan om welke verordeningen het 
gaat. 

Algemene Subsidie Verordening 
In de Algemene Subsidieverordening moet een aantal wijzigingen worden 
aangebracht enerzijds om aan te sluiten bij de nieuwe werkwijze van Back to Basics 
en anderzijds om een aantal al langer bestaande knelpunten op te lossen: 
 Veranderen van het aanvragen van een subsidie in het doen van een aanbieding.
 De termijn voor het indienen van de jaarrekening wijzigen in 1 mei. 
 Wijze van subsidieverantwoording. 
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Deelverordening Incidentele Subsidies
De Deelverordening Incidentele Subsidies dient geactualiseerd te worden. Bekeken 
moet worden welke plek het Bruisfonds hierin krijgt.  

Daarnaast zal de Deelverordening Jeugdsportsubsidies worden ingetrokken en zullen 
de uitvoeringsregeling subsidies schoolconciërges en de subsidieregeling 
Peuterspeelzalen ingetrokken dan wel aangepast worden.  

4. Wat mag het kosten?
De gemeente krijgt de komende jaren substantieel minder geld van de rijksoverheid. 
Dit maakt dat een herverdeling van budgetten noodzakelijk is. In onderhavig 
voorstel wordt - op basis van de door uw raad vastgestelde voorjaarsnota - 
uitgegaan van een taakstellende bezuiniging van € 190.500,00.  

Dit bedrag is (voor 2012) als volgt opgebouwd:  
 Taakstellende bezuiniging op subsidies (conform het collegeprogramma): €

100.000,00
 Invulling bezuinigingsopdracht uit 2009 € 37.500,00
 Bezuiniging door middel van cofinanciering op gebied van onderwijs €

                                                                                                40.000,00  
€ 177.500,00

Naast deze bezuinigingen is voor 2012 in de voorjaarsnota nog een tweetal andere 
voorstellen opgenomen dat rechtstreeks een relatie heeft met het Back to Basics 
traject:
 Bezuiniging te realiseren ten aanzien van de accommodaties €

25.000,00
 Stopzetting van het project "Samen buurten" €               13  .000,00  

€ 38.000,00

Ten aanzien van de bezuiniging op de accommodaties wordt - nadat het 
accommodatieonderzoek heeft plaatsgevonden - aan uw raad nog een apart voorstel 
aangeboden. Uw raad heeft in haar vergadering 31 mei 2011 aangegeven niet te 
willen stoppen met het project 'Samen Buurten'. Deze bezuiniging maakt onderdeel 
uit van dit voorstel. 

Uit bijlage 1 'Inzet en verdeling subsidies 2012 e.v.' blijkt dat er in 2011 een bedrag 
van € 3.005.141,00 zal worden uitgegeven aan subsidies. Indien u instemt met het 
voorstel zal voor 2012 een bedrag van € 2.814.664,00 worden ingezet, waarmee een 
taakstellende bezuiniging van € 190.477,00 wordt gerealiseerd. De taakstellende 
bezuiniging bedraagt € 190.500,00. 

5. Communicatie en participatie / inspraak
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Op grond van de nota Participatie is in het nu achter ons liggende traject intensief 
gesproken met het maatschappelijke veld. Toepassing is dan ook gegeven aan trede 
5 (Consultatieve stijl) van de participatieladder.

Alle aanbieders zullen per brief geïnformeerd worden over het collegebesluit en de 
vervolgprocedure. Via de gemeentelijke website zullen de volgende stukken 
beschikbaar worden gesteld: concept raadsvoorstel, overzicht 'Inzet en verdeling 
subsidies 2012 e.v. en document 'Voorwaarden en criteria voor aanbieding. De 
aanbiedingen worden niet openbaar gemaakt. 

De klankbordgroep Wmo zal evenals de aanbieders op de hoogte gesteld worden 
van het collegebesluit over de inzet en verdeling van de subsidies. De 
klankbordgroep Wmo is intensief betrokken geweest bij het opstellen van het 
beleidsplan Back to Basics: De Nieuwe Koers. Zij heeft een belangrijke input geleverd 
tijdens de themabijeenkomst en aan de raad een advies uitgebracht over het 
beleidsplan. 

De keuze die binnen deze kaders over de verdeling van de subsidies zal 
plaatsvinden, is echter voorbehouden aan de gemeente. De klankbordgroep is 
echter wel vrij om gebruik te maken van het spreekrecht. 

6. Vervolgtraject besluitvorming
Nadat uw raad over onderhavig voorstel een besluit heeft genomen, kan ons college 
de subsidiebeschikkingen opmaken en verzenden. Bij de vaststelling van de 
begroting dienen de hieruit voortvloeiende consequenties te worden bestendigd.

7. Fatale beslisdatum
Niet van toepassing.
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8. Voorstel
De raad besluit:
1. Dat de voorgestelde inzet en verdeling van subsidies 2012 e.v. bijdraagt aan het 

realiseren van de algemene doelstellingen uit het Beleidsplan Back to Basics: De 
Nieuwe Koers. 

Burgemeester en wethouders van Goirle,
mevrouw M.G. Rijsdorp, burgemeester
Ing. J.M. Tromp, secretaris 
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De raad van de gemeente Goirle;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17-06-2011;

gelezen het advies van de commissie  d.d. 27-06-2011;

gelet op de Gemeentewet;

b e s l u i t :

Dat de voorgestelde inzet en verdeling van subsidies 2012 e.v. bijdraagt aan het 
realiseren van de algemene doelstellingen uit het Beleidsplan Back to Basics: De 
Nieuwe Koers. 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 06-07-
2011.

, de voorzitter

, de griffier
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