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Proces tot aan nu

 Rekenkameronderzoek in 2014

 Voorstel rond proces herijking 
subsidiebeleid (raad december 2014)

 Startnotitie herijking subsidiebeleid + 
ombuigingen 2016 (raad april 2015) 



Situatie in Lingewaal (1)

Uitgangspunten

 Manifest van Lingewaal als basis

 Basisvoorzieningen benoemd

 Actief subsidiebeleid

 Verenigingen zijn zelf verantwoordelijk voor 
financieel beleid

 Subsidie alleen in cofinanciering

 Geen subsidies onder €1000,-



Situatie in Lingewaal (2)

Burgerparticipatie

 Manifest gevormd op basis van breed 
onderzoek onder inwoners

 Verenigingen voorgelicht over nieuwe 
situatie



Situatie in Geldermalsen

 Subsidiebeleid stuurt op 
maatschappelijke doelen

 In iedere beschikking prestatie-
afspraken met indicatoren

 Subsidieaanvraag voor 4 jaar, 
beschikking jaarlijks

 Leefbaarheidsbudget



Situatie in Buren (1)

Uitgangspunten

 Herijking als onderdeel van project 
'Toekomstbestendige begroting'

 Subsidie stuurt op maatschappelijke 
doelen gemeente

 Verenigingen zijn zelf verantwoordelijk 
voor financieel beleid

 Verenigingen ondersteunen bij aanpassen 
aan nieuwe situatie



Situatie in Buren (2)

Burgerparticipatie

 Bijeenkomsten met verenigingen per 
cluster

 Informatieplein en hoorzittingen

 



Kadernota herijking 
subsidiebeleid Neerijnen (1)

Mogelijke uitgangspunten

 Subsidies dragen bij aan de 
maatschappelijke doelen van de gemeente

 Subsidie wordt alleen aanvullend/in 
cofinanciering verstrekt

 Alleen activiteiten zijn subsidiabel

 Verenigingen werken zoveel mogelijk 
samen



Kadernota herijking 
subsidiebeleid Neerijnen (2)

 Voor innovatieve ideeën heeft het 
aanvragen van subsidie een korte 
doorlooptijd

 Subsidiabele activiteiten/verenigingen zijn 
gericht op inwoners van Neerijnen en zijn 
vrij toegankelijk

 Er is een minimum subsidiebedrag

 Een subsidiebudget per kern: kern bepaalt 
zelf de verdeling van budget



Vervolgtraject Neerijnen (1)

 Vaststellen kadernota herijking 
subsidiebeleid: november 2015

 Consultatie belanghebbenden over 
uitgangspunten: februari/maart 2016

 Vertaling uitgangspunten en input 
belanghebbenden in Algemene 
subsidieverordening 2018

 Vaststellen Algemene subsidieverordening 
2018: september 2016 



Vervolgtraject Neerijnen (2)

 Opstellen beleidsregels

 Vaststellen beleidsregels: 
november/december 2016 

 Aanvragen subsidie 2018: voor 1 april 
2017

 Effectuering nieuw subsidiebeleid: 
januari 2018



Lokale overwegingen

 Samenwerking Geldermalsen – 
Neerijnen – Lingewaal

 Samenloop toekomstvisie

 Rekenkameronderzoek
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