Motie gebruik subsidieregelingen
De raad van de gemeente Laarbeek in vergadering bijeen op donderdag 5 november 2020.
Constaterende dat:
 Het arsenaal aan subsidieregelingen waar gemeenten een beroep op kunnen doen, is
groot. Europa, het Rijk, de provincie en particuliere fondsen bieden veel
mogelijkheden;
 Er binnen de gemeente niet een ambtenaar specifiek is benoemd voor het aanvragen
van subsidies;
 Niet altijd wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn tot het verkrijgen van
subsidie;
 Wanneer er door de gemeente subsidie wordt aangevraagd, dit soms te laat in het
(beleids-)proces plaatsvindt;
 Een aangestelde subsidioloog in het verleden niet leidde tot het beoogde resultaat;
 Laarbeekse (sport)verenigingen niet altijd op de hoogte zijn van de mogelijkheden tot
het verkrijgen van subsidie en dit ook niet gefaciliteerd is op onze gemeentesite.
Overwegende dat:
 Er geen centraal beleid blijkt te zijn binnen de gemeente, waardoor er kansen
worden gemist om succesvol subsidie aan te vragen
 Het verkrijgen van subsidies niet direct van invloed is op de hoogte van de uitkering
uit het gemeentefonds
 De inzet van veel vrijwilligers belangrijk is voor (sport)verenigingen, maar zij
gemiddeld minder ervaring hebben met subsidieaanvragen dan
gemeenteambtenaren
 In het vijfpartijenakkoord Handen in een is opgenomen dat we zaken niet
dichtregelen met beleidsnota’s maar gebruik maken van de energie en kennis in de
samenleving en hierbij een faciliterende, ondersteunende en verbindende houding
aannemen

Verzoekt het college om:
 Een werkproces op te stellen als het gaat om het aanvragen van subsidie door de
gemeente Laarbeek bij het ontwikkelen van projecten en beleid.
 Van de mogelijkheid gebruik te maken van “no cure no pay”-principe van
subsidieadviesbureaus welke informatie bieden over subsidieregelingen,
subsidiescans maken voor projecten en helpen bij het aanvragen van subsidies bij
provincie, Rijk, Europese Unie of nationale fondsen
 Laarbeekse (sport)verenigingen te ondersteunen bij subsidieaanvragen door dit te
faciliteren op de gemeentesite en tijdig te communiceren
En gaat over tot orde van de dag.
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