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Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 
2 juni 2014 8 juli 2014 1. Startnotitie 'Back to 

Basics' ronde 2 
2. Discussienotitie 
3. Planning 

 

 
Aan de gemeenteraad, 

 
 

0. Samenvatting 
Op 29 maart 2011 is het beleidsplan 'Back to Basics: De Nieuwe Koers' vastgesteld, een integraal beleidsplan 
welzijn en onderwijs voor de periode 2012-2015. Dit betekent dat dit beleid eind 2015 verloopt en dat er nieuw 
beleid ontwikkeld dient te worden. Daarbij komt dat er sprake is van grote ontwikkelingen in het sociale 
domein: de transitie Jeugd, de decentralisatie AWBZ/Wmo en de invoering van de Participatiewet (hierna: de 
(drie) transities). Om dit goed op elkaar af te stemmen, worden in dit voorstel verschillende scenario's 
geschetst. 
 
1. Wat is de aanleiding / wat is het probleem? 
Op 29 maart 2011 is het beleidsplan 'Back to Basics: De Nieuwe Koers' vastgesteld, een integraal beleidsplan 
welzijn en onderwijs voor de periode 2012-2015. Instellingen, organisaties en verenigingen zijn gevraagd een 
aanbieding te doen op de algemene doelstellingen in dit beleidsplan. Op basis van deze aanbiedingen zijn de 
structurele subsidies voor de periode 2012-2015 verdeeld. Tussentijdse aanvragen voor 2014 en 2015 zijn 
mogelijk gemaakt door het vaststellen van een nieuwe Algemene Subsidie Verordening gemeente Goirle 2013 en 
een Beleidsregel tussentijdse aanvragen Back to Basics. Naast subsidies vormden ook accommodaties een 
instrument voor de gemeente om uitvoering te geven aan het beleidsplan 'Back to Basics: De Nieuwe Koers'. In 
het beleidsplan zijn hiertoe strategische uitgangspunten geformuleerd. Ook waren er nog enkele 
onderzoeksopdrachten, die later zijn uitgewerkt. Dit heeft onder andere geleid tot een nieuwe huur- en 
subsidiesystematiek voor accommodaties. 
 
Zoals aangegeven betreft het huidige beleidsplan de periode 2012-2015. Dit betekent dat voor 2016 en verder 
weer nieuw beleid moet worden ontwikkeld. In de Startnotitie (bijlage 1) is aangegeven welke fasen doorlopen 
moeten worden om nieuw beleid te ontwikkelen en welke activiteiten daarbij horen. Hierbij is ook aangegeven 
dat afstemming dient plaats te vinden met de drie transities. Daarbij zijn nog diverse discussiepunten uit te 
werken, zie Discussienotitie (bijlage 2). Hierin zijn verschillende scenario's denkbaar, zie paragraaf 3.  
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2. Wat willen we bereiken? 
Het resultaat van het project 'Back to Basics' ronde 2 is het opstellen van een conceptbeleidsplan en een 
conceptsubsidieregeling (zie Startnotitie), die door uw raad kunnen worden vastgesteld. Inhoudelijk is het hierbij 
enorm van belang dat er afstemming plaatsvindt met de ontwikkelingen in het sociale domein.   
 
3. Wat gaan we daarvoor doen? 
In de Startnotitie is aangegeven welke fasen moeten worden doorlopen om het conceptbeleidsplan en de 
conceptsubsidieregeling op te stellen en welke activiteiten bij de verschillende fasen horen. Wat voor nu van 
belang is, is dat een uitspraak wordt gedaan over op welk moment de nieuwe ronde 'Back to Basics' wordt 
ingezet. Hieronder worden verschillende scenario's geschetst. Uw raad wordt gevraagd hierin een uitspraak te 
doen:  
 
Scenario 1: 'Back to Basics' ronde 2 nu inzetten 
Wanneer gekozen wordt voor dit scenario zou volgens de planning (bijlage 3) in januari 2015 het nieuwe 
beleidsplan en de subsidieregeling worden vastgesteld. Instellingen, organisaties en verenigingen kunnen op 
basis daarvan subsidie aanvragen voor 2016 e.v. (volgens de Algemene Subsidie Verordening gemeente Goirle 
2013 vòòr 1 mei). Nadeel hiervan is dat er op dit moment nog (te) weinig duidelijkheid is omtrent de transities 
en de nieuwe doelgroepen om het in het nieuwe beleidsplan in te passen. De documenten die op dit gebied 
worden ontwikkeld, zullen dan ook 'los' blijven staan. Met betrekking tot het ontwikkelen van nieuw beleid, 
dient een aantal fundamentele keuzes voor de toekomst te worden gemaakt (zie Discussienotitie). Er rest nog 
beperkte tijd voor uw raad om zich in de materie te verdiepen en de verhouding tot de ontwikkelingen in het 
sociale domein scherp voor ogen te krijgen. In de planning zijn hiervoor enkele bijeenkomsten meegenomen. Bij 
dit alles komt dat op dit moment 'Back to Basics' ronde 1 in volle gang is. De resultaten van het 2e jaar (2013) 
zijn net bekend, de resultaten van 2014 en 2015 nog niet, terwijl de instellingen en organisaties 4 jaar de tijd 
hebben gekregen om hun beoogde resultaten te realiseren.  
  
Scenario 2: 'Back to Basics' ronde 2 één jaar uitstellen 
Dit zou betekenen dat de huidige subsidierelaties met een jaar worden verlengd. Hierin worden voor de (grotere) 
instellingen en organisaties geen problemen voorzien. Wel zullen verenigingen mogelijk aankloppen bij de 
gemeente, omdat ze bij de vorige ronde 'buiten de boot' zijn gevallen en mogelijk verwacht hadden met ingang 
van 2016 weer aanspraak te kunnen maken op subsidie. Om dit te ondervangen is scenario 4 ontwikkeld. 
Uitstel van een jaar geeft meer duidelijkheid over het financieel kader van 'Back to Basics'. Ook is er dan wat 
meer zicht op de effecten van de drie transities. 
 
Scenario 3: 'Back to Basics' ronde 2 twee jaar uitstellen 
Door 'Back to Basics' ronde 2 met twee jaar uit te stellen, is afstemming met de transities veel beter mogelijk. 
Er is meer zicht op welke doelgroepen er naar de gemeente komen en welke budgetten er zijn. Ook is er al 
ervaring met de contracten die in het kader van de transities Jeugd en Wmo afgesloten zijn en de pilots die er 
worden gedaan in het voorliggende veld van de algemene voorzieningen (o.a. wijkcentra). Door deze ervaringen 
af te wachten kunnen straks de transities worden ingepast in de tweede ronde van 'Back to Basics'. Dit wordt 
dan één beleidsplan waarin alles staat.  
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Scenario 4: 'Back to Basics' ronde 2 twee jaar uitstellen en voor verenigingen aparte regeling nu 
Na afloop van de eerste ronde 'Back to Basics' is door het bureau Dimensus onderzoek gedaan onder de 
verenigingen m.b.t. het proces van 'Back to Basics'. Hieruit volgde dat de verenigingen het een ingewikkelde 
procedure vonden. Ze gaven ook aan dat ze moeite hadden met het opstellen van een offerte. In de gesprekken 
met de instellingen en organisaties bleek dat zij daar veel minder moeite mee hadden. De vraag is dan ook of het 
verstandig is om de instellingen/organisaties en verenigingen weer gelijk te schakelen in de procedure van de 
tweede ronde 'Back to Basics'. Alexandra beleidsadvies, een bureau dat de gemeente geadviseerd heeft over de 
subsidieverordening, gaf al als advies aan om de offerteprocedure te beperken tot subsidieaanvragen boven de 
€ 5.000,00. Het subsidiebedrag moet in goede verhouding staan tot de verplichtingen van de 
subsidieontvanger, waar het gaat om de aanvraag en verantwoording van de subsidie. De aanbeveling die 
Alexandra beleidsadvies deed was te bekijken of de subsidies aan verenigingen op een gelijk niveau kunnen 
worden gebracht. Concreet betekent dit dat voor verenigingen een aparte regeling wordt opgesteld en dat zij 
voor 1 mei 2015 subsidie moeten aanvragen voor 2016. De instellingen en organisaties worden onderdeel van 
'Back to Basics'. 
 
Ons college adviseert uw raad te kiezen voor het uitstellen van 'Back to Basics' ronde 2 met twee jaar, om de 
inpassing van de transities goed mogelijk te maken. Daarbij adviseert ons college dit volgens scenario 4, waarbij 
voor verenigingen een ander spoor wordt bewandeld, te laten verlopen.  
 
4. Wat mag het kosten? 
Voor de uitwerking van het conceptbeleidsplan en de conceptsubsidieregeling zitten de voornaamste kosten in 
ambtelijke capaciteit. De beschikbare middelen voor 'Back to Basics' ronde 2 moeten nog in beeld worden 
gebracht; dit is onderdeel van het project, zoals beschreven in de Startnotitie. 
 
5. Communicatie en participatie / inspraak 
Voor de totstandkoming van 'Back to Basics' ronde 2 is een expliciete rol weggelegd voor de betrokkenheid van 
belangenbehartigers, burgers, instellingen en verenigingen.  
 
6. Vervolgtraject besluitvorming 
De volledige planning (incl. de planning van dit jaar m.b.t. de transities) treft u aan in de bijlage. Afhankelijk van 
het gekozen scenario, kunt u het conceptbeleidsplan/subsidieregeling uiterlijk medio 2016 verwachten. 
 
7. Fatale beslisdatum 
Er is voor wat betreft een nieuw beleidsplan 'Back to Basics' ronde 2 geen fatale beslisdatum. 
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8. Voorstel 
Te kiezen voor het uitstellen van 'Back to Basics' ronde 2 met 2 jaar en een aparte regeling voor verenigingen 
nu (scenario 4). Om de ontwikkelingen in het sociaal domein, en de eerste ervaringen/resultaten daarmee in 
2015, in het beleid te kunnen borgen. 
 
burgemeester en wethouders van Goirle 
 
 
 
 
mevrouw M.G. Rijsdorp, burgemeester 
de heer J.M. Tromp, secretaris  
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De raad van de gemeente Goirle; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 02-06-2014; 
 
gelezen het advies van de commissie Welzijn d.d. 17-06-2014; 
 
gelet op de Gemeentewet; 

b e s l u i t : 

Te kiezen voor het uitstellen van 'Back to Basics' ronde 2 met 2 jaar en een aparte regeling voor verenigingen 
nu (scenario 4). Om de ontwikkelingen in het sociaal domein, en de eerste ervaringen/resultaten daarmee in 
2015, in het beleid te kunnen borgen. 
 
 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 08-07-2014. 
 
 

 , de voorzitter 
 
 
 

 , de griffier 
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