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Aan de raad.
Inleiding
De huidige subsidieverordening gemeente De Marne is in 2011 vastgesteld. Deze verordening is
destijds mede vastgesteld op basis van gewijzigde wetgeving en nieuw geformuleerde (uitvoering)
kaders.
In de afgelopen jaren en met name 2014 hebben diverse maatschappelijk ontwikkelingen
plaatsgevonden en zijn er besluiten genomen op verschillende beleidsterreinen en organisatie
ontwikkelingen.
De vraag die we ons moeten stellen is of we het huidige subsidiebeleid De Marne nu moeten gaan
herijken in het perspectief van de ontwikkelingen en opgaven.
We staan in De Marne de komende jaren dan ook voor een flinke opgave. Het gaat hierbij om:


Transformatie van het Sociale Domein



Verdere uitvoering geven aan het Woon/Leefbaarheidsplan De Marne



Reorganisatie ambtelijke organisatie



Uitwerking strategische beleidsagenda BMWE



Herindeling

In de bijlage de notitie “Geef subsidies de Ruimte”.
Voorstel
In opiniërende vorm onderstaande voorstellen bespreken:




Het huidige subsidiebeleid De Marne beleidsmatig herijken in het perspectief van de
ontwikkelingen en opgaven.
De ontwikkelingen/opgaven zijn het Woon en Leefbaarheidsplan, de transformatie Sociaal
Domein, herindeling, strategische beleidsagenda BMWE en organisatieontwikkeling.
Subsidie/ondersteuning/initiatief te plaatsen in een breder pallet van (financiering)
mogelijkheden. Hierbij aansluiting zoeken bij de uitwerking Sturen en loslaten, omgaan met
bewonersinitiatieven



Bouwstenen formuleren en uitwerken voor het ontwikkelen van een integraal nieuw
“subsidie” ondersteuningsbeleid” in een breder BMWE-perspectief. Prioriteiten in de
bouwstenen liggen in de samenhang/ maatschappelijke meerwaarde en sturing waardoor we
als gemeente een maatwerkoplossing bieden voor een initiatief.

Beoogd effect
Op basis van de herijking komen tot een toekomstbestendig integraal “Subsidiebeleid”

Argumenten
Het huidige Subsidiebeleid is teveel gebaseerd op historie en structurele subsidies. Biedt te weinig
mogelijkheden om incidentele initiatieven te ondersteunen. Referentiekader van het beoordelen van
een subsidie/ondersteuning/initiatief is te eenzijdig. Afweging/beoordeling kan plaatsvinden vanuit
een breder pallet van (financiële) mogelijkheden. In de beoordeling van de van burgerinitiatieven
Krimp en Leefbaarheid wordt nu ook al gebruik gemaakt van een afwegingskader, zie bijlage 2 van
notitie “Geef subsidies de Ruimte”. Dit kader is besproken tijdens een raadsinformatieavond over
Burgerinitiatieven Krimp/Leefbaarheid.
Uitvoering
Het college start in het tweede kwartaal 2015 met het formuleren van de bouwstenen van een integraal
nieuw “subsidie” ondersteuningsbeleid” in een breder BMWE-perspectief. De planning is om de
bouwstenen in het 4e kwartaal van 2015 in te brengen in het project “Subsidiebeleid BMWE ”. De
vraag aan de gemeenteraad is op welke wijze ze betrokken willen worden bij het proces.
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