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Opvolging motie regionaal benutten subsidiemogelijkheden  

 

 

Kennisnemen van  

De wijze waarop het college van Gooise Meren uitvoering heeft gegeven aan de motie om in de Regio 

te komen tot het beter benutten van beschikbare subsidiemogelijkheden.  

 

 

1. Inleiding 

Op 13 juli 2016 heeft de gemeenteraad van Gooise Meren een motie aangenomen om na gaan hoe 

gemeenten in de Regio kunnen komen toe het beter benutten vaan subsidiemogelijkheden. In de 

motie verzoekt de Raad het college: a. in de Regio Gooi en Vechtstreek het initiatief te nemen tot 

het onderzoeken om te komen tot het optimaliseren van de beschikbare subsidiemogelijkheden; b. 

de raad hierover (zo nodig voorlopig) te rapporteren bij de behandeling van de begroting 2017 of 

zoveel eerder als mogelijk is. 

 
De overwegingen bij deze motie zijn dat Europa, het Rijk, provincie en organisaties beschikken 

over fondsen en subsidies, waar gemeenten een beroep op kunnen doen. Kleine(re) gemeenten, 

zoals Gooise Meren ontberen de specialistische kennis die nodig is om te kunnen profileren van de 

subsidiemogelijkheden. Samenwerking in Regio verband, bijvoorbeeld door aantrekken van een 

subsidiespecialist of het inrichten van een het inrichten van een subsidiebureau, zou een passende 

manier zou kunnen zijn om met succes een beroep te kunnen doen op beschikbare middelen. In 

verschillende raden in Gooi en Vechtstreek is de motie met deze strekking aangenomen. In de 

vergadering van het dagelijks bestuur van Regio Gooi en Vechtstreek van 7 juli jl. is de noodzaak 

van een verkenning naar benutting van subsidies voor realisatie van regionale opgaven 

onderschreven.  

 

Vanwege de samenhang met, en aansluiting bij de projecten die voortkomen uit de speerpunten 

van de Regionale Samenwerkingsagenda, is deze motie opgenomen als een project in het 

regionale uitvoeringsprogramma 2017-2018. Om te bepalen welke aanpak het best aansluit bij de 

behoefte om regionaal subsidies en fondsen te benutten, wordt eerst een verkenning verricht. 

Deze verkenning moet uitsluitsel geven over wat een goede aanpak is. Halverwege 2017 volgt op 

basis van de resultaten een voorstel dat aansluit bij de uitgangspunten van de motie.  

 

2. Kernboodschap 

Subsidieregelingen op provinciaal, rijks en Europees niveau richten zich veelal op bovenlokale 

doelen. Ook worden ze vaak opengesteld voor andere partijen dan de (lokale) overheid. Dat geldt 

ook voor diverse fondsen en andere financieringsmogelijkheden. Een regionale programmering 

waarin wordt samengewerkt met partijen in het veld verhoogt de kans op subsidie. Een voorbeeld 

van een dergelijke aanpak is het regionale programma Cultuur & Erfgoed en Recreatie & Toerisme. 

Vanuit de samenwerking tussen overheid en het veld zijn twee subsidieaanvragen ingediend, 
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waarbij steeds een culturele instelling optrad als penvoerder. De Regio heeft de aanvragen 

voorbereid. Zo is een omvangrijke aanvraag bij het Mondriaanfonds ingediend, die is gehonoreerd. 

 

3. Consequenties 

De verkenning om te komen tot een subsidieaanpak Gooi en Vechtstreek maakt onderdeel uit van 

het concept uitvoeringsprogramma 2017-2018. Dit uitvoeringsprogramma bevat de projecten die 

de regiogemeenten samen beogen uit te voeren in 2017 en 2018. Dit programma is besproken in de 

portefeuillehoudersoverleggen van 23 en 24 november jl. en de portefeuillehouders hebben de lijn 

van het programma onderschreven. Om voldoende beeld te krijgen van de financieringskansen is 

het gewenst te onderzoeken welke verbindingen mogelijk zijn tussen de projecten en 

beleidsdoelstellingen op lokaal niveau bij de 7 regiogemeenten en op regionaal niveau enerzijds, en 

de subsidieregelingen op provinciaal, rijks en Europees niveau anderzijds. Daarbij is de vraag hoe 

nieuwe kansen gecreëerd kunnen worden en de bestaande kansen vergroot. De eerste stap is dan 

ook om dit eerst uit zoeken en om vervolgens vervolgestappen te zetten (zie onder 5).  

 

4. Communicatie 

Als er daadwerkelijk een intergemeentelijk aanpak wordt gerealiseerd (b.v. dmv subsidiebureau 

Gooi en Vechtstreek), zal hier in de lokale media aandacht aan worden besteed (persbericht, artikel 

gemeentepagina).  

 

5. Vervolg 

De voorgestelde stappen zijn als volgt: 

1. Quick scan van subsidiekansen waarbij vooral gekeken wordt naar de onderwerpen uit het 

uitvoeringsprogramma RSA 2017-2018. De Quick scan moet inzichtelijk maken welke 

mogelijkheden er zijn (laatste kwartaal 2016) 

 

2. Subsidies/fondsen aanvragen (indien kansrijk uit stap 1, aanvullen op lopende 

subsidietrajecten). Deze stap moet duidelijk maken welke inspanning nodig zijn om (kansrijke) 

aanvragen in te dienen 

(laatste kwartaal 2016 – eerste kwartaal 2017) 

 

3. Kosten/baten analyse van verschillende mogelijke invullingen om meer kansrijk te opereren op 

de subsidie- en fondsenmarkt (eerste kwartaal 2017)  

 

4. Evaluatie en definitief voorstel over de vormgeving van regionale benutting van 

subsidiekansen  

(uiterlijk tweede kwartaal 2017) 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Gooise Meren, 

 

 

 

 

D.J. van Huizen 
Gemeentesecretaris 

 

 

 

 

Mevrouw A. van Vliet-Kuiper 
Burgemeester 
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