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Geachte raad,
mededeling

Op g juni zo16 hebben wij u per raadsmededeling geïnformeerd dat wij ter uitvoering van de
moties'sociaal Risico'en'Oprechte steun voor maatschappelijke organisaties' de eenmalige
subsidieregeling'Oegstgeest Sociaal op Weg zo16' hebben vastgesteld.

Het doel van de subsidieregeling is om de'overdracht'van maatschappelijke voorzieningen naar
de samenleving door de gemeente eenmalig te faciliteren en partijen te ondersteunen, opdat zij
meer zelfredzaam kunnen zijn en (meer) op eigen kracht kunnen voortbestaan.Wü hebben de
bij de motie Sociaal Risico genoemde organisaties en verenigingen uitgenodigd een
subsidieaanwaag in te dienen voor projecten, activiteiten of gebruiksgoederen die bijdragen aan
het bereiken van bovengenoemd doel.
Organisaties konden tot 1 oktober zot6 een aanwaag indienen. Een flink aantal organisaties
heeft belangstelling getoond voor de regeling. Van 8 organisaties hebben wij tien aanrragen
ontvangen. Het totale bedrag aan aanvragen bedroeg € 89g.868. Dit bedrag overschrijdt het
plafond van € z5o.ooo ruimschoots. In zor5 en zo16 zijn diverse gesprekken gevoerd met
organisaties en verenigingen en is gewezen op de € 25o.ooo die beschikbaar was gesteld. Op
basis van deze gesprekken hadden wij een dergelijke grote belangstelling niet verwacht.
Organisaties en verenigingen hebben bovendien een grote verscheidenheid aan projecten,
activiteiten of gebruiksgoederen aangewaagd - van peuter-/Heuteractiviteiten tot aan een
bijdrage voor duurzaamheidsmaatregelen.
Om alle aanwagen zorgvuldig en integraal te kunnen beoordelen en om te toetsen ofdeze
aanrragen ook daadwerkelijk bijdragen aan het doel van de subsidieregeling, hebben we meer
tijd nodig gehad om een besluit te nemen. Wij hebben organisaties hiervan tijdig op de hoogte
gesteld. De betreffende organisaties en verenigingen hebben op 6 februari jl. de
subsidiebeschikking ontvangen.

Bij de beoordeling hebben we, (mede) in verband met de grote omvang van een aantal van de
aanvragen, een proportionaliteitstoets toegepast waarbij wij zijn uitgegaan van het financieel
nadeel dat organisaties hebben als gevolg van minder subsidie ofhogere huurlasten/recht van
opstal in de jaren zor5-zor8. Dit is tevens de periode waarin de subsidiebedragen kunnen
worden besteed. In de beschikking aan organisaties hebben we aangegeven hoe de hoogte van
de subsidie is vastgesteld.

Wij hebben besloten om de volgende subsidieaanwagen toe te kennen:
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BoogschutverenigingAttila
Scouting Derja

BuurtverenigingBuitenlust
TafeltennisverenigingPecos
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€ Boo
€ 5.ooo
€ 7.t94
€

z.o3o

aanschaf beginners clubbogen

aanpassingen clubgebouw
aanpassingen keuken/clubgebouw
bijdrage aan zonnepanelen of

.
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Vivax
Korfbalvereniging Fiks

Zwemvereniging

ledverlichting

€ 6.ooo

basis scorebord

€

bijdrage zonnepanelen
peuter/Heuteractiviteiten
bijdrage aan nieuwbouw loods
buiten behandeling gesteld

16.189

€ g.+So
€ g.s9z

o Scouting Sagara's
o Bibliotheek/BplusC/K&O -

Het totale bedrag dat is toegekend komt daarmee op € 5o.z5o.
Wij zullen uw raad via de eerste voortgangsrapportage voorstellen deze uitgaven te dekken door
onttrekking van dit bedrag aan de reserve Uitvoering Visienota.
We constateren dat er een beperkt aantal aanwagen is ingediend op het gebied van cultuur en
door buurtverenigingen. Dit betreuren wij, aangezien ook deze organisaties extra ondersteuning
kunnen gebruiken om meer zelfredzaam te worden. Een aanwaag van de bibliotheek
Bollenstreek, BplusC en K&O om een Cultuurfabriek in Oegstgeest te kunnen realiseren - waar
de regeling ook deels voor bedoeld was - voldeed niet aan de eisen van de aanwaag. Deze
organisaties hebben verzuimd hun aanwaag te onderbouwen met een meerjarenbegroting,
ondanks dat wij hen hier herhaaldelijk om verzocht hebben. Bovendien overschrijdt de aanwaag
van deze organisaties het totale subsidieplafond. Het plan voor een Cultuurfabriek dat
momenteel voor ligt, vergt volgens aanwagers een investering van € 666.75o (excl. BTW).
Omdat wij de visie en uitgangspunten van het plan voor een Cultuurfabriek, zoals dat door
organisaties is uitgewerkt wel onderschrijven, hetgeen wij organisaties in zo16 ook al mondeling
en per brief gemeld hebben, treedt wethouder Roeffen op korte termijn nader in gesprek met
hen over de mogelijke vervolgstappen. We zullen uw raad bij de eerste voortgangsrapportage,
vooruitlopend op verdere plannen, voorstellen om het resterende bedrag (€,tgg.ZSo) van de
motie Sociaal Risico tot r januari 2019 te reserveren voor de Cultuurfabriek.

In het huidige duurzaamheidsbeleid en het duurzaamheidsprogramma 2o15-2or7 hebben we
geen stimuleringsregeling voor duurzaamheidsmaatregelen en de subsidieregeling Oegstgeest
Sociaal op Weg is niet specifiek bedoeld voor verduurzaming van clubgebouwen. Achteraf
moeten wij constateren dat, afhankelijk van de interpretatie, dergelijke maatregelen wel tot deze
subsidieregeling gerekend kunnen worden en hebben wij betreffende aanwagen wel beoordeeld
en (deels) toegekend. Dit besluit betekent echter niet dat andere organisaties, via andere
regelingen, subsidie voor duurzaamheidsmaatregelen kunnen aanvragen. In het nieuwe
duurzaamheidsbeleid dat op dit moment ontwikkeld wordt, wordt opgenomen op welke wijze
duurzaamheidsmaatregelen gestimuleerd kunnen worden.
Met het verlenen van de subsidies op basis van de subsidieregeling Oegstgeest Sociaal op Weg,
hebben wij de moties Sociaal Risico en Oprechte steun voor maatschappelijke organisaties
uitgevoerd.
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