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Tijdens de Commissie Welzijn van 19 juni 2014 werden vragen gesteld over de nieuwe ronde Back 2 
Basics, omtrent het uitstellen van een nieuwe ronde subsidies met twee jaar. De vraag was: "Hoe 
gaat de gemeente om met de rechtsbeginselen?". Hierbij de antwoorden.  
 

a. Gelijkheidsbeginsel 
Houdt in dat alle aanvragen op gelijke manier worden behandeld. Met het uitstellen van B2B 
met twee jaar, moet er een regeling zijn voor de eerder verstrekte tussentijdse subsidies 
(tussentijdse aanvragen). Deze partijen waren mogelijk in de veronderstelling dat ze bij de 
nieuwe ronde B2B konden meedoen. Het voorstel is om  voor deze instellingen opnieuw de 
eerder vastgestelde regeling tussentijdse aanvragen te hanteren. (Beide voorstellen moeten 
nog worden uitgewerkt en voorgelegd aan College/Raad.) 
 

b. Rechtzekerheidsbeginsel 
Houdt in dat instellingen en verenigingen weten waar ze aan toe zijn om te kunnen 
anticiperen op eventuele personele consequenties. Dat men tijdig wordt geïnformeerd over 
mogelijke vermindering van de subsidie. Bij het vaststellen van de subsidies over 2013 (in de 
beschikking) worden instellingen/verenigingen uiterlijk eind 2014 al geïnformeerd over de 
gevolgen van het uitstellen van de nieuwe ronde B2B met twee jaar. In dezelfde periode 
worden ook met de instellingen/verenigingen inhoudelijke gesprekken gevoerd waar dit 
onderwerp wordt besproken. Omdat het voor het merendeel van de instellingen betekent 
dat ze (ongewijzigd) nog 2 jaar langer subsidie krijgen, verwachten we hier geen problemen 
mee. 
 

c. Vertrouwensbeginsel 
Houdt in dat de vertrouwensrelatie met instellingen en verenigingen niet wordt geschaad. In 
het najaar van 2014 worden instellingen/verenigingen geïnformeerd over het uitstel en de 
mogelijke veranderingen. Daarbij kondigen we reeds aan dat alle instellingen/verenigingen 
betrokken worden bij de ontwikkeling van het nieuwe beleid en dat we met een ieder 
persoonlijk in gesprek zullen gaan. Als men (eerder) vragen heeft, zijn we uiteraard 
bereikbaar. 
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