COLLEGEVOORSTEL

Onderwerp

Te besluiten om
1. De vigerende beleidsregel 2012 - 5.10 “Deskundigheidsbevordering en werving van
vrijwilligers” in te trekken. (Bijlage 1).
2. De gewijzigde beleidsregel subsidiëring 2012 - 5.10 “Deskundigheidsbevordering
van vrijwilligers” vast te stellen. (Bijlage 2).
Inleiding
Sinds 2004 stimuleert de gemeente activiteiten die de deskundigheid en werving van
vrijwilligers bevorderen. Hiervoor is een subsidiebeleidsregel van toepassing op basis
waarvan organisaties (die voornamelijk werken met vrijwilligers) op jaarbasis maximaal
€ 800,- kunnen aanvragen op een totaal beschikbaar budget van € 10.000. De
subsidiebeleidsregel is op 27 februari jl.opnieuw door uw college vastgesteld gekoppeld aan
de nieuwe Subsidieverordening 2012 en Subsidiebeleidskader 2012 (van toepassing op
subsidieaanvragen met ingang van 2013) zie bijlage 1
In de afgelopen jaren is het beschikbaar budget steeds eerder in het jaar volledig verbruikt,
met als gevolg dat aanvragen worden afgewezen.
Beoogd effect
Met de voorgestelde wijziging (zie bijlage 2) krijgen meer organisaties de gelegenheid
gebruik te maken van de regeling.
Argumenten
1.
Verlagen van het maximale subsidiebedrag per aanvraag biedt meer organisaties de
gelegenheid gebruik te maken van de regeling.
Geadviseerd wordt het maximale subsidiebedrag te verlagen van € 800 naar € 600 en
activiteiten gericht op werving van vrijwilligers niet langer te subsidiëren (zie 2). In de
afgelopen jaren werd per aanvraag gemiddeld € 530,- subsidie verleend voor
deskundigheidsbevordering.
2.
Wervingsacitiviteiten niet langer subsidiabel.
Om binnen het beschikbaar budget te prioriteren wordt voorgesteld wervingsactiviteiten niet
langer te subsidiëren. De ervaring leert dat deze activiteiten steeds meer digitaal (kunnen)
plaatsvinden in plaats met folders en bijbehorende kosten.
Kanttekeningen
N.v.t.
Financiën
Het budget blijft ongewijzigd.
Communicatie
De nieuwe beleidsregel te publiceren op de gemeentelijke website. De
vrijwilligersorganisaties te infomeren over de wijzigingen in de voorwaarden en te attenderen
op de website van de gemeente.

Uitvoering
N.v.t.
Bijlagen
1. De oude tekst Beleidsregel subsidiëring 2012 – 5.10 Deskundigheidsbevordering en
werving van vrijwilligers.
2. De nieuwe tekst Beleidsregel subsidiëring 2012 5.10 Deskundigheidsbevordering van
vrijwilligers.
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