Amendement
Onderwerp amendement:

Subsidie - Nota Samenspel met de bewonersplatforms

Vergaderdatum:

27-1-2021

Agendapunt (nr en naam):

A21-06

Burgerparticipatie deelnota Het samenspel met de bewonersplatforms

Status:
ingediend
Ondergenoemd(e) raadslid/ -leden stelt/stellen het volgende amendement voor.
De raad van de gemeente Gooise Meren in vergadering bijeen:
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders nr.
Besluit het ontwerp besluit van bovengenoemd voorstel als volgt te wijzigen:
Bestaande tekst1
Pag. 19
Ondersteuning
Onze waardering uiten we onder meer door bepaalde kleine
kosten van buurt(preventie)- verenigingen te vergoeden en
wijkplatforms te voorzien van een basisbedrag en een
activiteitenbudget. Tot en met 2021 sluiten we aan bij wat de
platforms nu ontvangen, namelijk een vast werkbudget van
€2000,- en een normbedrag € 0.72 per inwoner. Per 2022 vindt
er een nieuwe systematiek plaats via de ASV en worden er
eenmalige jaarlijkse subsidies verstrekt, namelijk:
• een basisbedrag per wijk voor bestuur/organisatie (variabel tot
€ 2000);
• een activiteitenbudget (gebaseerd op hun omvang met
vooralsnog € 0,72 per inwoner als rekenfactor);
• in 2023 wordt bepaald of we kunnen werken met een
meerjarige subsidie.
Dit budget wordt gezien als een voorliggende voorziening dat
eerst aangesproken dient te worden. De besteding hiervan vindt
transparant en samen met bewoners, ook niet-leden, plaats.
Indien het budget niet toereikend is, zal samen met de
beleidsambtenaar en wijkadviseur gekeken worden naar de
verdere mogelijkheden, zoals de bijdrage van andere
netwerkpartners, sponsoring of het opzetten van eigen
activiteiten.
--

Nieuwe tekst1
Pag. 19
Ondersteuning
Onze waardering uiten we onder meer door bepaalde kleine
kosten van buurt(preventie)- verenigingen te vergoeden en
wijkplatforms te voorzien van een basisbedrag en een
activiteitenbudget. Tot en met 2021 sluiten we aan bij wat de
platforms nu ontvangen, namelijk een vast werkbudget van
€2000,- en een normbedrag € 0.72 per inwoner. Per 2022 vindt
er een nieuwe systematiek plaats via de ASV en worden er
eenmalige jaarlijkse subsidies verstrekt, namelijk:
• een basisbedrag per wijk voor bestuur/organisatie (variabel
tot € 2000);
• een activiteitenbudget (gebaseerd op hun omvang met
vooralsnog € 0,72 per inwoner als rekenfactor);
• in 2023 wordt bepaald of we kunnen werken met een
meerjarige subsidie.
Dit budget wordt gezien als een voorliggende voorziening dat
eerst aangesproken dient te worden. De besteding hiervan
vindt transparant en samen met bewoners, ook niet-leden,
plaats. Indien het budget niet toereikend is, zal samen met de
beleidsambtenaar en wijkadviseur gekeken worden naar de
verdere mogelijkheden, zoals de bijdrage van andere
netwerkpartners, sponsoring of het opzetten van eigen
activiteiten.
Bij uitzonderlijke omstandigheden kan er een aanvullende
subsidie worden aangevraagd welke ter beoordeling aan
het College wordt voorgelegd.

Toelichting2
Overwegende dat:
1.
2.
3.

De verandering van een 5-jaarse toezegging van € 2000,00 per jaar naar een 1-jaarse toezegging van max. € 2000,00 onrust
teweeg heeft gebracht bij sommige platforms, waarbij men zich in hun voortbestaan bedreigd voelt.
Ervan uitgaande dat het convenant weer wordt ingesteld en de looptijd daarvan op 3 jaar wordt gesteld, daaraan de intentie
om subsidie te verlenen voor dezelfde periode (3 jaar) gekoppeld is.
Er bij uitzonderlijke omstandigheden ruimte moet zijn om in goed overleg tot een aanvullend subsidieverzoek te komen en
in het beleidskader een begrenzing is aangegeven voor de financiële ondersteuning die voor sommige platforms een goed
functioneren in de weg kan staan (kosten voor faciliteiten, communicatie).

Naam raadslid/-leden (fractienaam)
Andreas van der Schaaf (Groep VN), Petra Vonk (GroenLinks), Hugo Bellaart (VVD)

1. De concrete wijziging kan wellicht nog met Italic of Bold worden aangegeven/verduidelijkt.
2. Voor de leesbaarheid/ toegankelijkheid graag puntsgewijs (genummerd) redigeren

