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Kennisnemen  
In deze raadsinformatiebrief informeren we u over de herijking van het subsidiebeleid. 
 
 Inleiding 
In de visie Goirle Glanst is vastgelegd dat we ons in het sociale domein richten op drie doelstellingen. Dat zijn 
het Vergroten van de zelfredzaamheid; het Versterken van de kracht van de samenleving en het Bevorderen 
van de Maatschappelijke participatie. Een instrument dat bijdraagt aan het behalen van deze doelen, is ons 
subsidiebeleid. In de Uitvoeringagenda is opgenomen dat er begin 2023 nieuw subsidiebeleid vastgesteld is.  
 
Aanpak 
Om de effecten die we in onze visie beogen te versterken, richten we ons bij het herijken van het 
subsidiebeleid op die subsidies die het sociale fundament versterken. Denk met name aan de incidentele 
subsidies voor activiteiten, aan het Bruisfonds en aan waarderingssubsidies aan burgerinitiatieven. Dit is niet 
ingegeven door een bezuiniging. Er is juist ruimte om meer initiatieven en/of activiteiten te ondersteunen die 
bijdragen aan de beoogde effecten. Met de vrijwilligers, Dorpsteam en Participatieraad gaan we in overleg hoe 
we deze subsidies inzetten om het sociaal fundament te verbreden en te verstevigen. De bedoeling daarbij is 
dat de gemeentelijke subsidie een aanjaag- en stimuleringsfunctie heeft, en dat het initiatief zich na de eerste 
twee jaar zelf overeind kan houden. Dat is nu ook al de insteek maar we merken dat dit voor meerdere 
initiatieven lastig is. Het Dorpsteam heeft expliciet de opdracht om daarin te ondersteunen. We beseffen dat 
de Goirlese en Rielse vrijwilligers een onmisbare rol spelen in het nastreven van onze doelen. Daarom 
betrekken we de initiatieven die vanuit het verleden een structurele subsidie ontvangen actief bij het proces. 
Daarnaast gaan we met ieder van hen in gesprek: wat wil je in de toekomst doen en wat is daarvoor nodig? 
Samen maken we daar afspraken over en zorgen we voor een zorgvuldig proces. 
Op deze manier komen we tot een nieuwe samenwerking die de initiatiefnemers en vrijwilligers die zich 
inzetten voor onze dorpen op de juiste manier ondersteunt.  
 
Vervolg 
Op 21 oktober hebben  we vrijwilligers, leden van de Participatieraad en leden van het Dorpsteam gesproken 
op een bijeenkomst om hen te informeren en met name om hun ideeën en aandachtspunten te horen. De 
goede en werkbare ideeën nemen we mee in het opstellen van nieuw beleid voor dit onderdeel van de 
subsidies. Vervolgens is het een bevoegdheid van het college om de nieuwe regels vast te stellen.  
 
Communicatie 
N.v.t. 


