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Herijking totale subsidiebeleid

Ik Zriffler,

de raad van de gemeente Halderberge, in vergadering bijeen op 14 juli 2016,
gelezen de documenten die betrekking hebben op de Zomernota 2016-2020;
gehoord de beraadslagingen;
constaterende dat:
•
•

•

•

•

op 26 maart 2015 door de raad de Kadernota bezuinigingen meerjarenraming is
vastgesteld;
er bij het vaststellen van de kaderstellende bezuinigingen afgesproken is dat het
college scenario 3 verder uit zou werken om vervolgens met een specifiek voorstel
terug te komen naar de raad;
de raad tijdens een bijeenkomst op 16 juni jl., via een mondelinge en schriftelijke
reactie van betrokken instellingen, pas voor het eerst te horen kreeg wat de gevolgen
waren van de uitwerking van de beoogde taakstellende bezuiniging;
de subsidies aan de niet professionele instellingen intact blijven vanuit de gedachte
bevordering van sociale samenhang en de vernieuwde werkwijze van de sociale
wijkteams;
ook de verenigingen en 'professionele' instellingen een belangrijke bijdrage leveren
aan het signaleren en normaliseren van problematiek en zorg;

overwegende dat;
de transformatie van het gehele sociale domein vraagt om een herijking van het
totale subsidiebeleid naar de toekomst;
een herijking van het subsidiebeleid voor de gemeenteraad een goed moment is om
vanuit de beoogde maatschappelijke effecten keuzes te maken;
gelet op artikel 147a van de Gemeentewet en artikel 33 van het Reglement van orde voor de
vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Halderberge;
verzoekt het college:
1. voor november 2016 een brede discussie tussen raad en college op te starten over een
herijking van het subsidiebeleid en daarbij ook het accommodatiebeleid te betrekken;
2. nadrukkelijk de doelstellingen van de transformatie van het sociaal domein te verbinden
met het nieuwe subsidiebeleid;
3. naar aanleiding van de uitkomsten uit genoemde brede discussie een plan van aanpak
op te laten stellen hoe de herijking vorm te geven, waarbij ook burgerparticipatie een
belangrijke rol moet krijgen;
4. bij deze discussie geen onderscheid meer te maken tussen 'professionele' of niet
'Professionele' instellinaen.
en gaat over tot de orde van de dag.
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