Hartelijk dank voorzitter, commissie en college dat ik hier aanwezig mag zijn en het woord
mag voeren namens de twee verenigingen Buurthuis Bloemenwijk Boschgeest en de
Vereniging Noord-Hofland.

Inleiding:
Op uw agenda staat vandaag onder andere een presentatie ‘Brede Welzijnsorganisatie’ ,
waarbij Suzan Penders en directeur van Voor Elkaar Ria van Vliet zullen ingaan op (en nu
citeer ik uw agendapunt) wat de huidige stand van zaken is, wat het doel van de BWO is en
hoe daar naartoe wordt gegroeid.
Dit permitteert mij een voorzichtige conclusie dat dit inspreken van vandaag door beide
verenigingen niet te laat is, immers de BWO blijkt nog steeds te groeien en het nemen van
besluiten over het subsidiebeleid staan gepland op 29 mei (voor M&S) en op 13 juni (voor de
Raad).
Er heerst in het Voorschotense welzijnsland veel onrust over het voorgenomen
subsidiebeleid van de gemeente. Waardoor komt dit zoal?
Prangende vragen van onze kant worden nauwelijks beantwoord. Bijv. Hoe gaat VVE na 2020
het subsidie verdelen met welke criteria?; hoeveel van het budget gaat in personeel zitten?
hoe zit het met de verantwoording aan wie? en welke nut en noodzaak is er voor onze
verenigingen om er een extra schakel bij te krijgen?
Vooral de parachutering van de BWO en Voorschoten Voor Elkaar komt over als een topdown exercitie en onze beloofde inbreng daarin was magertjes.
Dat komt naar onze mening ook door de slechte communicatie ter zake.
Het uitnodigingsbeleid is vaak zo summier dat we pas een paar dagen van te voren een
uitnodiging krijgen.

Na deze inleiding kom ik tot de volgende onderwerpen en bijbehorende
vragen:





Rechtspositie van onze verenigingen
Kaders stellen voor de subsidie verdeling
Welke beroepsmogelijkheden zijn er?
Vertegenwoordiging van onze verenigingen in het bestuur van de Stichting
Voorschoten Voor Elkaar.

Rechtspositie van onze verenigingen
Vóór de nieuwe koers die de Gemeente wil gaan varen, heeft elke vereniging in Voorschoten
te maken met besluiten die hen betreffen. Of het nu gaat om bijvoorbeeld het gebruik van

een gebouw dat van de gemeente is, of gemeenschappelijke doelen (binnen cultuur, welzijn
of sport), er is altijd contact en/of onderling overleg geweest.
Nu maatschappelijke effecten en onduidelijke samenwerkingsvormen voor veel
ongerustheid zorgen, vragen wij ons af hoe onze verenigingen vanaf januari 2020 of 2021
kunnen voortbestaan.
[ beloofd is dat in 2020 niets veranderd dus ook de hoogte van de subsidie niet]
Met andere woorden; wat is onze rechtspositie, waar kunnen wij ons recht halen?

Kaders stellen voor subsidie verdeling.
Hoe de totale som geld waarover de brede welzijnsorganisatie een verdeling “gaat
bedenken” is niemand, die er belangen bij heeft, duidelijk. Het zal iedereen duidelijk zijn dat
de brede welzijnsorganisatie ook zelf een deel van de subsidie nodig heeft. U stelt in de
besluitenlijst van uw vergadering van 17 januari jl. vast dat (en nu citeer ik weer)
[ zitten we op een subsidioloog te wachten die geld kost?]
Gekeken zal worden naar de mogelijkheden voor een (regionale) ‘subsidioloog’ met
voldoende kennis van subsidies. Hij komt terug op de vraag of er recht van subsidie ontstaat
door de kaders die de raad in het beleid formuleert. Alom vragen die ons ook bezig houden.
Kan de stichting VVE namens de gemeente Voorschoten beschikkingen afgeven? Want, wie
beslist namens wie over de subsidie. Zijn dat beschikkingen, zo nee, wat is dan de
rechtsvorm?

Welke beroepsmogelijkheden zijn er?
Los van de vraag wie de stichting VVE controleert, vragen wij ons ook af welke
mogelijkheden er zijn om bezwaar aan te tekenen tegen besluiten van de stichting VVE.
Is de stichting VVE nu de BWO of is de BWO een onderdeel van VVE?
Welke beroepsmogelijkheden zijn er tegen besluiten die subsidie betreffen?

Vertegenwoordiging van verenigingen in het bestuur van de Stichting
Voorschoten Voor Elkaar.
U zult ongetwijfeld begrijpen dat, als je in een positie zit waar (hopelijk) over je wordt
gepraat, in plaats van met je, dat je dan bijzonder onzeker voelt. Wij beseffen natuurlijk dat
het bestuur van de stichting VVE een beperkt aantal leden zal kennen en niet elke vereniging
een bestuurslid kan leveren. Waar het ons om gaat is dat belangen van alle betreffende
verenigingen, binnen de kaders die de raad voor de BWO formuleert, moeten zijn
vertegenwoordigd. Het hele functioneren van de stichting dient transparant te zijn voor alle
betrokkenen. "U, als raad, stelt later vast hoe de verhoudingen worden. Wij verzoeken u
vandaag om daarbij onze belangen, verwoord in correspondentie en deze inspraak, in uw
afweging te betrekken."

