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Artikel 32 Reglement van orde voor de vergaderingen
en andere werkzaamheden van de Raad
Schriftelijke vraag aan

☒ het college van burgemeester en wethouders ☐ de burgemeester

Onderwerp: Verenigingen ‘tussen wal en schip’ met incidentele subsidieaanvragen
Met ingang van 2018 ontvangt de coöperatie Passiegroep Udenaar de Toekomst een jaarlijkse
subsidie van €15.000 om incidentele burgerinitiatieven te faciliteren. Dit ‘Uden Fonds’ helpt
inwonersinitiatieven, die inhoud en invulling geven aan de visie Uden 2020: Groen, Gezond, Gezellig,
Gastvrij en Gezamenlijk, in een vroeg stadium. De hulp bestaat bijvoorbeeld uit het verstrekken van
adviezen, het delen van het netwerk en/of een financiële tegemoetkoming. Het Uden Fonds is onder
meer in de plaats gekomen van de beleidsregel: ‘Incidentele subsidie burgerinitiatieven beleidsregel

Maatschappelijke Ondersteuning’.
Het is de fractie van VVD-Leefbaar Uden ten gehore gekomen dat de gemeentelijke organisatie in
voorkomende gevallen ook verenigingen naar het Uden Fonds doorverwijst t.b.v. incidentele
subsidieaanvragen. De coöperatie Passiegroep Udenaar de Toekomst geeft desgevraagd aan dat
incidentele subsidieaanvragen van verenigingen geen inwonersinitiatieven zijn en niet ingediend
kunnen worden bij het Uden Fonds.
De fractie van VVD-Leefbaar Uden wil graag duidelijkheid over de stand van zaken en voorkomen dat
verenigingen ‘tussen wal en schip vallen’ en stelt daarom de volgende vragen aan het college:
1.

Wat is de juiste uitleg van het bereik van het Uden Fonds. Klopt het dat verenigingen geen
beroep kunnen doen op het Uden Fonds omdat een vereniging geen inwonersinitiatief is?

2.

Hoe kan in de samenwerking tussen de gemeentelijke organisatie, de coöperatie Passiegroep
Udenaar de Toekomst en betrokken verenigingen een dergelijke onduidelijkheid ontstaan?
En, belangrijker nog, wat gaat het college ondernemen om de ontstane onduidelijkheid op te
lossen?

3.

Indien het antwoord van het college op onze eerste vraag bevestigend is dan rijst de vraag
waar verenigingen met hun (meer) incidentele subsidieaanvragen terecht kunnen? Het is
belangrijk dat dit op kort termijn duidelijk is. De fractie van VVD-Leefbaar Uden begrijpt dat
er op het moment van schrijven meerdere verenigingen niet weten waar ze met deze
incidentele subsidieaanvragen naar toe moeten.
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Vraag1.
Verenigingen kunnen wel een beroep doen op het Udenfonds gezien de initiatieven die inmiddels door
het Udenfonds zijn gehonoreerd. Deze zijn na te lezen op de link
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX1vTa2CVBMC5UsfjxCdfTrzGg4nguL4186sES0RdGAY5Zwv_HtlIQa9a7ZYIlLoWgbaVB43aODe6dDegM/pub
html?gid=0&single=true.
De criteria van het Udenfonds zijn verder als volgt omschreven:

1.

Het initiatief heeft een beperkte omvang, geen commercieel, religieus, medisch of politiek
karakter en wordt niet gedaan door een instelling met één van die doelstellingen. Het dient een
algemeen belang, niet het belang van individuen.
2. Bij het initiatief zijn meerdere bewoners uit Uden betrokken en er is voldoende draagkracht
voor het initiatief. De aanvrager treedt ook als trekker op voor het initiatief en doet zijn
aanvraag namens meerdere betrokkenen bij dit initiatief
3. De aanvraag is gericht op het mogelijk maken van een initiatief ter bevordering van
duurzaamheid, participatie of saamhorigheid.
4. Het betreft een vrijwilligersinitiatief. Aanvragen voor kosten voor salarissen en honoraria
worden niet gehonoreerd.
5. Binnen de organisatie van de aanvragende partij zijn geen of onvoldoende mogelijkheden
aanwezig om tot realisering van het initiatief te komen.
6. Het initiatief valt niet onder de bestaande subsidieregelingen van de gemeente Uden (o.a.
Structurele subsidie, Evenementen fonds, Jeugdsportfonds, Jeugd cultuurfonds, Activiteiten
fonds)
7. De in de aanvraag opgevoerde bedragen hebben uitsluitend te maken met het initiatief, staan
in verhouding tot de duurzame opbrengst en de uitgaven zijn achteraf toetsbaar.
8. Er is voldaan aan de inspanningsverplichting om ook andere inkomstenbronnen aan te boren.
9. De bijdragen uit het fonds zijn voorbehouden aan incidentele bijdragen ten behoeve van de
(opstart)kosten van een initiatief. Bedoeld voor het mogelijk maken van vooral nieuwe
initiatieven, of vernieuwende onderdelen van een eerder gestart initiatief.
10. Financiële bijdragen worden niet meer verstrekt vanaf het moment dat het saldo van het fonds
niet meer toereikend is.
Vraag 2
De Udense samenleving is continu in beweging. Dit vraagt om een veranderende houding zodat we in
kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen en vragen vanuit burgerinitiatieven. Voorheen was het zo dat
burgerinitiatieven geen subsidiemogelijkheden hadden. Met het Udenfonds wordt dit gestimuleerd en
ondersteund.. Het is daarom een bewuste keuze dat burgers zelf burgerinitiatieven beoordelen. Het
betreffende budget van de incidentele beleidsregel MO is hiermee overgeheveld naar het Udenfonds.
De Raad heeft hier op 22 juni 2017 mee ingestemd (D00113392, doc.nr. 17.122089).
Over deze verandering is naar de organisaties toe, waarmee wij een subsidierelatie hebben,
gecommuniceerd. Dit is gedaan door een brief als bijlage bij de beschikking van de jaarlijkse subsidie
voor 2018. Ondanks dat kunnen we ons voorstellen dat de consequenties voor de organisaties niet

meteen duidelijk waren. Zoals vaker bij veranderingen is ervaring in de praktijk het moment van
bewust worden, niet de schriftelijke aankondiging. Per keer dat een aanvrager toch wordt verrast door
de gevolgen van deze verandering, wordt uitleg gegeven hoe binnen de huidige afspraken ideeën en
wensen kunnen worden voorgelegd, en aan wie, zodat we voor 2019 vermoedelijk geen
onduidelijkheid meer is. We leveren daarmee op maat antwoord op problematiek.
Vraag 3.
Er is afstemming met het Udenfonds over de subsidiemogelijkheden bij de gemeente; Juanita van der
Hoek is binnen de gemeente de contactpersoon voor het Udenfonds. Daarnaast verwijst het Udenfonds
ook zelf naar andere mogelijkheden, zoals stichting Leergeld, als het gaat financiële ondersteuning.
Voor eenmalige subsidies, kunnen organisaties nog steeds een beroep doen op de “Beleidsregel-MO”
welke te vinden is via https://www.uden.nl/inwoners/subsidies/subsidies-voor-niet-professioneleinstellingen/?zoek=beleidsregel-MO& . Dan gaat het om zaken als gebruik van Theater Markant, een
aanvraag voor bijdrage uit het Cultuurfonds Uden of het evenementenfonds of voor het aanvragen van
oprichtingskosten voor een vereniging of stichting. De criteria voor toekenning zijn opgenomen in de
betreffende regelingen.
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