Postbus 73

Adviesraad Sociaal Domein Gilze en Rijen
p/a Mary Zeldenrustlaan 173
5122 CH RIJEN

Uw kenmerk
Ons kenmerk
Zaaknummer
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mailadres
Verzonden op
Onderwerp

15uit10542/WSO
Vanessa Timmer
0161 290318
vanessa.timmer@gilzerijen.nl
11 november 2015
Reactie Advies op kadernotitie Subsidiebeleid 2016-2019

Geachte leden van de adviesraad Sociaal Domein,
Op 26 oktober jl. hebben wij uw advies op de kadernotitie Subsidiebeleid 2016-2019
ontvangen (digitaal) ontvangen1. Hartelijk dank voor dit advies.
Wij hebben uw advies medegedeeld aan de gemeenteraad op 2 november jl. bij de
behandeling van de kadernotitie Subsidiebeleid.
U adviseert een tweetal zaken. Hierbij geven wij onze reactie op uw advies:
Advies1 :
Maak expliciet hoe kinderen en jeugdigen van minder draagkrachtigen deel kunnen
blijven nemen aan activiteiten op het gebied van muziek, cultuur en sport.
Reactie:
In onze kadernotitie hebben we gesteld dat we een laagdrempelige regeling willen
maken om mensen financieel te ondersteunen wanneer zij om financiële redenen niet
deel kunnen nemen aan activiteiten (p.9). Deze regeling wordt in de eerste helft van
2016 uitgewerkt.
Daarnaast heeft Stichting Leergeld aanvullende subsidie ontvangen in 2015 en voor de
eerste helft van 2016 gezien het aantal jeugdigheden dat zij ondersteunt.
Advies 2:
Ondersteun vrijwilligers en organisaties een korte periode in de uitvoering van het
nieuwe subsidiebeleid.

1

De papieren versie is op 5 november ontvangen. Dit advies is geregistreerd als 15ink12054.
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Reactie:
Wij zien dit advies als ondersteuning van hetgeen we al voornemens waren. In januari
2016 gaan we informatiebijeenkomsten plannen voor de organisaties die nu subsidie
ontvangen. Dit willen we waar mogelijk geclusterd doen, zodat ook organisaties elkaar
onderling kunnen leren kennen en mogelijk meer kunnen gaan samenwerken.
Daarnaast kunnen wij in kleine groepen specifieker ingaan op de vragen,
onduidelijkheden en mogelijkheden voor de afzonderlijke organisaties.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
namens het college van burgemeester en wethouders van Gilze en Rijen,
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