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Geachte heer, mevrouw,

Op 21 maart 2019 heeft het college de motie 'Motivatie door simplificatie' aangenomen. In de 
motie is opgemerkt dat tijdens de Dag van de Dorps- en wijkraden aandacht is gevraagd voor 
het aanvraagproces rond subsidie en evenementenvergunningen. In de motie staat dat voor 
dorps- en wijkraden het aanvragen van subsidie en kleine evenementen (te) complex is en dat 
diverse dorps- en wijkraden een boete hebben gekregen omdat ze de aanvraag om subsidie een 
dag te laat hebben ingediend. Onze reactie is later dan gepland, mede omdat we ook een aantal 
wijzigingen in het proces (zoals het wijzigingen van de Legesverordening) wilden afwachten.
Ook wilden we een nieuwe bijeenkomst voor de dorps- en wijkraden afwachten om de 
subsidieprocessen met de dorps- en wijkraden te bespreken. Door de coronacrisis heeft deze 
bijeenkomst pas recentelijk plaatsgevonden. Onze excuses voor deze vertraging.

Het is vervelend dat aanvragers het indienen van een aanvraag als complex ervaren. 
Vanzelfsprekend hechten wij veel belang aan de bijdrage van vrijwilligers. Zij zijn voor het 
uitvoeren van activiteiten die bijdragen aan het uitvoeren van ons beleid een belangrijke steun.

Voor zowel het aanvragen van vergunningen als subsidies, vinden we het belangrijk om 
toegankelijk te zijn voor al onze aanvragers. Daarom hebben we gekeken naar de 
mogelijkheden om het proces te verbeteren. Met deze brief informeren we u over de 
verbeteringen in het proces. Het gaat hierbij om:
Subsidies
1. Digitale post en herinnering voor indienen aanvraag;
2. Optimaliseren webformulier;
3. Aanpassing beleidsregel korting op subsidies;
4. Optimalisatie verdeelregels;
5. Hoe gaan we om met corona en het niet kunnen uitvoeren van activiteiten?
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Evenementen
6. Actualisatie regelgeving evenementen.

Ad. 1 Digitale post en herinnering voor indienen aanvraag
Afgelopen jaren is gebleken dat subsidieontvangende organisaties de door ons verzonden post 
over subsidiebesluiten niet hebben ontvangen. Deze post is zoekgeraakt tijdens de bezorging en 
brievenbussen van organisaties worden soms niet of te laat geleegd. Sinds 2019 zijn we, voor 
aanvragers die dat willen, overgegaan op digitale verzending van de correspondentie. Jaarlijks 
versturen we zo'n 2.000 brieven die nu ook niet meer worden uitgeprint en verstuurd. Aan de 
aanvragers die digitaal aanvragen en ook digitaal geïnformeerd willen worden, sturen we 
voorafgaand aan de sluitingsdata van termijnen een reminder voor het indienen van hun 
aanvraag om subsidie.

Ad. 2 Optimaliseren webformulier
Sinds 2016 maken wij gebruik van een webformulier om subsidies aan te vragen. Ruim 97% van 
onze aanvragers maken gebruik van deze manier van aanvragen en de reacties zijn overwegend 
positief. Het beheer van het webformulier is sinds 2020 ondergebracht bij ons Online-team. Dat 
betekent dat we sneller aanpassingen kunnen doorvoeren en dat we de website 
gebruiksvriendelijker kunnen maken. Een aanvrager kan natuurlijk ook nog steeds een papieren 
aanvraag indienen.

Verder hebben wij, tijdens de halfjaarlijkse bijeenkomst voor dorps- en wijkraden van 23 juli jl., 
nog een keer laten zien hoe eenvoudig het indienen van een digitale aanvraag met eHerkenning 
(zakelijk Digid) is.

Aanpassen betrouwbaarheidsniveau eHerkenning
Binnenkort treedt de Wet digitale overheid 2020 in werking. Deze wet heeft als doel het regelen 
van het veilig en betrouwbaar kunnen inloggen bij (semi-)overheidsinstanties. Het verhogen van 
het betrouwbaarheidsniveau voor eHerkenning bij digitale diensten van de overheid is daar een 
onderdeel van. Aanvragers moeten als gevolg hiervoor het betrouwbaarheidsniveau van hun 
eHerkenning verhogen. We hebben hier alle aanvragers over geïnformeerd.

Ad. 3 Aanpassing beleidsregel korting op subsidies
In de motie wordt geconstateerd dat dorps- en wijkraden een 'boete' krijgen als de aanvraag 
één dag te laat wordt aangeleverd. Het klopt dat de subsidie gekort wordt als de aanvraag te 
laat wordt ontvangen, maar dat heeft een reden.

De aanvragen moeten voor een specifieke datum binnen zijn in verband met de gemeentelijke 
begrotingscyclus. Voor elke soort subsidie is een maximaal bedrag dat wij mogen verlenen. Dit 
heet het subsidieplafond. Dit subsidieplafond mag niet worden overschreden.
Alleen als alle aanvragen op tijd binnen zijn kunnen wij deze beoordelen en ervoor zorgen dat 
het subsidieplafond niet wordt overschreden. De subsidieverleningen moeten, op onze beurt, 
voor een bepaalde tijd worden afgehandeld. Zo weten alle aanvragers voor het nieuwe jaar of 
en hoeveel subsidie zij krijgen en kunnen de activiteiten waarvoor subsidie is verleend, tijdig 
starten.

Wel is, naar aanleiding van de motie, de Beleidsregel korting op subsidies geëvalueerd en 
aangepast (2019.0022684). Dit betreft onder andere het verlagen van de korting.
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Ad. 4 Optimalisatie verdeelregels
Maatschappelijke organisaties, variërend van kleine (vrijwilligers)organisaties tot grote 
professionele organisaties, kunnen in aanmerking komen voor subsidie voor de activiteiten van 
hun organisatie, mits deze bijdragen aan het bereiken van onze gemeentelijke beleidsdoelen en 
de sociale infrastructuur. Subsidies zijn daarmee een belangrijk instrument om invulling te 
geven aan onze ambities en doelstellingen. De subsidieregelingen zijn zeer divers en de 
berekeningen van vooral de genormeerde subsidies zijn soms erg complex. We zijn op dit 
moment bezig met het, daar waar mogelijk, samenvoegen en vereenvoudigen van deze 
verdeelregels.

We hopen op die manier de ruim 80 verdeelregels terug te brengen naar ongeveer 30 
verdeelregels. De verdeelregels worden daarmee overzichtelijker en uniformer. Het wordt voor 
een aanvrager makkelijker om subsidie aan te vragen. Het draagt bij aan de integraliteit en 
flexibiliteit van ons (subsidie)beleid. De planning is om dit het eerste kwartaal 2021 aan u voor 
te leggen.

Ad. 5 Hoe gaan we om met corona en het niet kunnen uitvoeren van activiteiten?
Door de coronacrisis hebben veel van onze gesubsidieerde instellingen hun activiteiten niet of 
niet volledig kunnen uitvoeren. Ook zijn bar- en huurinkomsten weggevallen. Dit heeft 
financiële gevolgen voor deze organisaties. Met de nota van B&W Maatregelen subsidie in 
verband met de coronacrisis (2020.0000882) hebben we aangegeven dat we de door ons 
gesubsidieerde instellingen waar mogelijk willen ondersteunen in deze onzekere tijden. Een van 
die ondersteuningsmaatregelen is dat we de subsidie bij de verantwoording niet lager 
vaststellen als de activiteiten als gevolg van corona niet hebben kunnen plaatsvinden.

Ad. 6 Actualisatie regelgeving evenementen
Voor het organiseren van een evenement is, op grond van de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV), een melding of evenementenvergunning nodig. Wij beseffen dat 
organisaties tegenwoordig veel informatie moeten aanleveren om een aanvraag voor een 
evenementenvergunning volledig te maken. Deze informatie is echter noodzakelijk om een 
goed beeld te krijgen van de activiteiten en de organisatie van het evenement. Samen met de 
evenementenorganisatie en onze veiligheidsadviseurs, waaronder de politie en brandweer, 
maken wij de risico's inzichtelijk en beheersbaar, door middel van voorschriften bij de 
vergunning.

Momenteel wordt het uitvoeringsbeleid voor evenementen geactualiseerd. In deze fase 
beoordelen wij opnieuw de bestaande regelgeving en onderzoeken wij ook de mogelijkheden 
om het aanvraagproces voor de organisatie te vereenvoudigen en waar mogelijk te 
ondersteunen. Evenementenorganisaties worden nauw betrokken bij deze ontwikkelingen. 
Daaropvolgend organiseren wij in het najaar van dit jaar ook een themabijeenkomst 
evenementen. Naar verwachting zijn bovenstaande verbetervoorstellen dan ook uitgewerkt, 
zodat wij ze kunnen presenteren aan alle betrokkenen.
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Bij de totstandkoming van nieuw beleid bekijken we ook het effect op andere regelgeving. Een 
integrale benadering dus. Ten aanzien van evenementen zijn ook de APV en de 
legesverordening van belang. Bij de vaststelling van de Legesverordening 2020 is al rekening 
gehouden met het eenvoudiger maken van niet-commerciële evenementen. 
Vrijwilligersorganisaties betalen in die gevallen een veel lager legestarief dan voorheen en 
hoeven ook niet meer achteraf gecompenseerd te worden. Het nieuwe uitvoeringsbeleid 
evenementen kan aanleiding zijn om verdere vereenvoudiging in de legesverordening door te 
voeren.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.


