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Besproken items De voorzitter heet iedereen welkom en geeft een korte inleiding. 
 
Dhr. Mock geeft de mening van de Dorpsraad en vraagt naar de categorieën 
en naar de prioriteiten van de beleidsdoelstellingen. Hij pleit voor subsidie voor 
enkele organisaties.  
Dhr. Van der Vliet is benieuwd hoe dit in de praktijk vorm gegeven gaat 
worden. 
CDA vraagt hoe de Dorpsraad in het algemeen naar het stuk kijkt.  
Dhr. Mock zegt dat hij positief is, maar een en ander moet blijken in de 
praktijk. 
50Plus vraagt naar het verschil tussen verlenen en vaststellen van subsidie, en 
waar de bevoegdheden liggen. 
GGM vraagt hoe op samenwerking wordt gestuurd, waarom langjarige 
financiering, en naar de uitgangspunten van de subsidies. 
HvBNM vraagt om af te zien van Engelse kretologie. 
CDA vraagt of er uitgegaan kan worden van drie categorieën in plaats van 
twee? Hoe is de invloed van inwoners op subsidies?  
PvdA vraagt naar de integrale afspraken en wil meer duidelijkheid over de 
criteria? Er ontbreken een aantal nota’s, kunnen die bijgevoegd worden? 
GL vraagt naar de financiering. 
D66 vraagt de verruiming van de categorieën. Hoe worden de kleinere 
bedragen gecontroleerd? 
VVD vraagt naar meerjarige financiering, naar de sturing en naar nadere uitleg 
over crowdfunding: is cofinanciering hierbij verplicht? 
Wethouder van Meerten gaat in op de vragen. Over crowdfunding en 
cofinanciering. Over de grens van 25.000 euro. Over meerjarige subsidies, over 
de bovengrens bij subsidies, over de gelden van right to challenge, over de 
nieuwe financieringsinstrumenten. 
Dhr. Toorop gaat nader in op deze nieuwe instrumenten. 
De wethouder vervolgt haar beantwoording, over de uitgangspunten. 
CDA zegt dat juist kleinere subsidieaanvragen makkelijker moeten kunnen. 



 

De wethouder gaat verder met de beantwoording over het wegingskader. 
50Plus vraagt nog naar verlenen en vaststellen. 
Dhr. Toorop legt dit uit. 
D66 vraagt naar veranderkracht, kan het ambtenarenkorps dit aan? 
De wethouder zegt dat dit inderdaad ambitieus is. 
CDA vraagt naar invloed van inwoners op het subsidiebeleid. 
Dhr. De Groot zegt dat dit in de uitwerking zijn beslag krijgt. 
PvdA vraagt nader naar het right of challenge. 
De wethouder zegt dat dit al is opgenomen in eerdere beleidsstukken. En gaat 
in op buurtbudgetten. 
Dhr. Mock gaat in op de procedure van vanavond. 

Toezeggingen college  

Aanbevelingen per fractie 
verdere procedure 

De voorzitter vraagt de fracties of het stuk rijp is voor besluitvorming. 
VVD, CDA, GL, GGM, Hvbnm en D66 vinden het goed voor de 
besluitvormende raad. 
PvdA vindt het stuk niet rijp voor besluitvorming, 50Plus denkt aan een 
amendement over de grootte van bedragen. 

 
 


