Nieuwsbrief vernieuwen subsidiebeleid Baarle-Nassau
In 2021 werken we aan vernieuwing van ons subsidiebeleid. Met nieuwsbrieven houden wij u op de
hoogte van de actuele stand van zaken.
Waarom nieuw subsidiebeleid?
In 2020 heeft de gemeente Baarle-Nassau het nieuwe zorg- en welzijnsbeleid “Baarle BRUIST! Met
elkaar, voor elkaar” vastgesteld. Hierin hebben we vastgelegd wat we belangrijk vinden en wat we de
komende jaren gaan doen. Benieuwd naar het nieuwe beleid? Bekijk dan dit filmpje!
Subsidies zijn een belangrijk middel om samen met inwoners, verenigingen en organisaties de doelen
van het zorg- en welzijnsbeleid “Baarle BRUIST” te behalen. Daarom gaan we aan de slag met het
aanpassen van het bestaande subsidiebeleid. Zo zorgen we ervoor dat het subsidiebeleid straks weer
goed aansluit op het zorg- en welzijnsbeleid.
Wat houdt het subsidiebeleid in?
De gemeente ontwikkelt richtlijnen en regels waaraan zij de subsidieaanvragen van verenigingen en
organisaties toetst. Dat noemen we het subsidiebeleid.
Concreet leveren we die producten op:
1. Kadernotitie subsidiebeleid sociaal domein: daarin legt de gemeenteraad vast wat we gaan
subsidiëren. Vanzelfsprekend zorgen we hier voor een duidelijke verbinding met het zorg- en
welzijnsbeleid “Baarle BRUIST! Met elkaar, voor elkaar”.
2. Algemene subsidieverordening: daarin legt de gemeenteraad de procedures voor
subsidieaanvragen vast. Bijvoorbeeld: wanneer moeten aanvragen worden ingediend en welke
gegevens moeten daarbij worden overlegd?
3. Nadere regels: daarin werkt het college concreet uit hoe we gaan subsidiëren. Bijvoorbeeld: we
subsidiëren een bedrag per deelnemer aan een activiteit of we subsidiëren het tekort op de
activiteitenbegroting.
Hoe ziet de planning eruit?
De Kadernotitie subsidiebeleid sociaal domein en de Algemene subsidieverordening worden in de
raadsvergadering van 31 maart 2021 behandeld. Daarna werkt het college de concrete
uitvoeringsregels uit. Die willen we eind mei vaststellen.
Wanneer gaat het nieuwe beleid in?
Het nieuwe beleid gaat gelden voor subsidies die betrekking hebben op een periode vanaf 1 januari
2022. Waar het nieuwe beleid ingrijpende gevolgen heeft voor subsidieaanvragers, kijken we
uiteraard naar een overgangstermijn. We stellen hiervoor een overgangsregeling op.
In de tweede helft van dit jaar bieden we ook ondersteuning aan subsidieontvangers in de
voorbereiding op hun subsidieaanvraag voor 2022.
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Wat geven onze subsidieontvangers ons mee?
In december 2020 hebben we een enquête uitgezet onder onze subsidieontvangers en de adviesraad
sociaal domein Baarle-Nassau. Daarin hebben we hen gevraagd naar hun ervaringen met het huidige
beleid. Ook hebben we hen een aantal vragen voorgelegd die gaan over het nieuwe beleid.
We hebben 25 ingevulde enquêtes ontvangen. Bedankt daarvoor!
De uitkomsten nemen we mee bij het opstellen van het nieuwe beleid.
Uitkomsten enquête
Onze subsidieontvangers zijn overwegend tevreden met het bestaande beleid. Zij zien ook nog
verbeterpunten. Die zijn vooral procesmatig van aard, zoals het verkorten van de doorlooptijden
voor een subsidieaanvraag. Inhoudelijk wordt meegegeven dat het beleid transparanter / duidelijker
mag zijn als het gaat om hoe het subsidiebedrag wordt bepaald.
Voor het nieuwe beleid hebben we de volgende aanbevelingen meegekregen:
• kies voor ruime inhoudelijke kaders;
• ben kritisch in het subsidiëren van activiteiten die niet van subsidie afhankelijk zijn;
• maak de meerwaarde van activiteiten voor inwoners leidend voor het verkrijgen van subsidie;
• beschrijf aan welke doelen activiteiten moeten bijdragen (waarom) en geef ruimte aan de
verenigingen en organisaties om hier invulling te geven aan (wat en hoe);
• beslis als gemeente over de verdeling van de subsidiemiddelen en beoordeel hierbij de begroting
van de subsidieaanvrager;
• houd zoveel mogelijk rekening met de specifieke omstandigheden van verenigingen en bied
maatwerk;
• stimuleer dat activiteiten voor zoveel mogelijk inwoners toegankelijk zijn door dit met subsidie te
belonen;
• Heb aandacht voor goede communicatie, dit is belangrijk om inwoners die niet vanzelfsprekend
mee kunnen doen, te bereiken;
• vertaal het stimuleren van samenwerking niet naar subsidieregels of gezamenlijke subsidies;
• faciliteer het nadenken over toekomstbestendigheid en vernieuwing;
• zorg voor een stukje zekerheid door middel van meerjarige subsidies.
Meer weten?
Wilt u meer weten of het nieuwe subsidiebeleid? Kijk dan op onze website:
www.baarle-nassau.nl/subsidies.
Hier is ook het complete rapport met uitkomsten van de enquête onder de subsidieontvangers te
downloaden.
Wanneer u vragen, opmerkingen of ideeën heeft over het vernieuwen van het subsidiebeleid dan
kunt u deze sturen aan subsidies@baarle-nassau.nl. Wij nemen dan contact met u op.
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