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Op 6 november zor4 heeft uw raad de motie'sociaal risico'ingediend waarin u ons oproept om
de dialoog met een aantal maatschappelijke organisaties en verenigingen aan te gaan over de
transitie van de door hen aangeboden voorzieningen naar de samenleving. De achtergrond van
deze motie is het feit dat betreffende organisaties en verenigingen minder of geen
exploitatiesubsidie meer ontvangen. Om betreffende voorzieningen te faciliteren bij de transitie
is voorgesteld om een deel van de reserve Uitvoering Visienota, ad € z5o.ooo, hiervoor te
benutten. Wij informeren u graag over de uitvoering van de motie.

In zor5 zijn gesprekken gevoerd met alle betrokken partijen. Tijdens deze gesprekken kwam
naar voren dat de bibliotheek, K&O en BplusC de realisatie van een'Cultuurfabriek'willen
onderzoeken en daartoe een beroep willen doen op de gemeente voor een eenmalige financiële
ondersteuning. Aan ons is gewaagd om een bouwkundige schets te betalen ad € 5.ooo voor een
gewenste verbouwing van het huidige bibliotheekgebouw. Wij hebben dit toegezegd.
Voorts hebben scoutingverenigingen Derja en Shawano's een compensatie van de legeskosten
voor de clubgebouwen gevraagd. Scoutingvereniging Derja heeft hierop een bedrag ontvangen
van € 888 euro. Scoutingvereniging Shawano's heeft uiteindelijk geen declaratie ingediend.
We hebben in de begroting zor5 ruimte gevonden om deze kleinere aanvragen te financieren.
Uit de gesprekken is ook gebleken dat maatschappelijke partijen inmiddels de nodige stappen
zetten of hebben gezet om de verzelfstandigingsslag te maken. We juichen deze ontwikkeling
toe, maar concluderen tegelijkertijd dat partijen er nog niet zijn en nog een steuntje in de rug
nodig hebben. Om deze reden hebben we besloten om een eenmalige subsidieregeling vast te
stellen waarmee partijen een aanwaag kunnen indienen voor financiële ondersteuning bij een
project, een activiteit ofaanschafvan een duurzaam gebruiksgoed. Deze regeling strekt ertoe om
de overdracht van maatschappelijke voorzieningen naar de samenleving door de gemeente te
faciliteren en partijen daarbij te ondersteunen. Uitgangspunt bij de regeling is dat
subsidieaanwagen voldoende onderbouwd dienen te worden. Partijen moeten onder meer
aangeven hoe zij het aanbod in stand kunnen houden zonder of met minder exploitatiesubsidie,
welke samenwerkingen zij daarvoor willen aangaan en welke mogelijkheden er zijn voor
alternatieve financiële ondersteuning. De subsidie kan tot zorg worden besteed.
De subsidieregeling stelt ons in staat om de motie'sociaal risico' adequaat uit te voeren en om
aanTagen transparant en integraal te kunnen toetsen. Wij zullen de subsidieregeling
'Oegstgeest Sociaal Op Weg zo16' in juni jl. publiceren en deze communiceren aan betrokken
partijen. Partijen krijgen tot 1 oktober de gelegenheid een onderbouwde aanvraag in te dienen.
Wij zullen uiterlijk r december zo16 een besluit nemen en de raad over dit besluit informeren.
Aanuagen onder de € 5.ooo zullen ambtelijk worden afgedaan. Daarvoor zullen wij uw raad
wagen om binnen het plafond van € z5o.ooo een bedrag van € zo.ooo beschikbaar te stellen.
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Bijlage: Subsidieregeling Oegstgeest Sociaal Op Weg zo16

