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Door middel van raadsinformatie d.d. 24 april 2012 is uw raad geïnformeerd over de mogelijkheid tot eenmalige 
'herkansing' voor verenigingen die in het kader van 'Back to Basics' geen subsidie meer toegekend hebben 
gekregen, omdat hun offerte een onvoldoende bijdrage leverde aan de beleidsdoelen van 'Back to Basics: De 
Nieuwe Koers'. Zij kregen de kans om vóór 1 mei 2012 een aanbieding te doen voor de periode 1 januari 2013 - 
31 december 2015. 
 
Twee verenigingen hebben hierop gereageerd: Voetbalvereniging Riel en Fotoclub Optiek.  
 
Voetbalvereniging Riel kwam met een aanvulling op haar offerte van vorig jaar. Deze kon echter niet in 
behandeling worden genomen, omdat vooraf was afgesproken - zoals ook kenbaar gemaakt in de 
raadsinformatie - dat alleen verenigingen die in het kader van 'Back to Basics' helemaal geen subsidie meer 
ontvangen (behalve een afbouwsubsidie in 2012) in aanmerking komen voor de eenmalige 'herkansing'. 
Voetbalvereniging Riel behoort niet tot deze groep, omdat zij wel structurele subsidie toegekend heeft gekregen, 
zij het met een korting van 25% ten opzichte van het jaar ervoor. Tegen deze korting heeft zij geen bezwaar 
ingediend.  
 
Fotoclub Optiek kwam met nagenoeg dezelfde offerte als vorig jaar. Na beoordeling kwam de totale score van 
de fotoclub uit op 45% (afgerond). In het traject 'Back to Basics' is bepaald dat verenigingen die een score 
behalen boven 50% in aanmerking komen voor subsidie. Dit is bij Fotoclub Optiek - evenals vorig jaar - dus niet 
het geval. Het college blijft dan ook bij het besluit de subsidierelatie per 1 januari 2013, na afbouwsubsidie in 
2012, te beëindigen.  
 
Met u is afgesproken dat aanvragen die boven de norm van 50% uitkomen en dus in aanmerking zouden komen 
voor structurele subsidie, aan uw raad worden voorgelegd. Dit blijkt niet het geval.  
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