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AMENDEMENT

Onderwerp Wijzigen WBP
Datum 12 november 2019
Ingediend door SENIOREN VELDHOVEN, VSA
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen Z Programmabegroting 2020
Programma Alle programma's, in het bijzonder 2.1.6

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 12 november 2019,

kennis genomen hebbend van:
4 De raad in februari 2015 het besluit 15.019 nam om "de subsidieverordening aan te 

gaan passen door daarin de kerndoelen "Vitale samenleving" en "Goed leef- en 
woonklimaat" op te nemen als toetsingskader voor subsidieaanvragen en daarbij te 
bepalen dat activiteiten die bijdragen aan één van de twee kerndoelen, subsidiabele 
kerntaken zijn";

4 De raad in 2017 de subsidieverordening hierop heeft aangepast;
4 Artikel 3 van de subsidieverordening 2017 stelt dat het 'college stelt bij

subsidieregelingen vast welke activiteiten voor subsidie in aanmerking kunnen 
komen';

4 Het Welzijnsbudgetplan 2017-2019 van de Gemeente Veldhoven dat is gebaseerd op 
"een prettige en inclusieve samenleving waarin iedereen mee kan doen, en waarbij 
subsidie wordt verleend op grond van twee regelingen 
o Subsidieregeling Vitale samenleving 
o Subsidieregeling Goed leef- en woonklimaat."

4 Er de afgelopen jaren voor ongeveer 8 miljoen euro per jaar aan 139 organisaties en 
instellingen in Veldhoven subsidies werd verstrekt om deze maatschappelijke doelen 
te realiseren;

4 Er ook de komende jaren eenzelfde bedrag in de programmabegroting is vrijgemaakt 
voor het Welzijnsbudgetplan (WBP)

4 Het college voornemens is in de programmabegroting 2020 (p.46) om het WBP aan 
te passen;

4 De vermelding in de programmabegroting (p.46) dat "Na vaststelling van de
gemeentebegroting stelt het college het Welzijnsbudgetplan 2020 vast" en dat er "In 
de aanloop naar 2020 vindt een herijking plaats van het WBP";

4 De keuze van het college om vooruitlopend op een herijking van het WBP er al in de 
Programmabegroting keuzes zijn gemaakt en voorstellen worden gedaan op 
subsidiegebied, zoals:
o De vermelding in de Programmabegroting inzake de stijging van de subsidie voor 

De Schalm met ruim 400.000 euro.
o De vermelding in de Programmabegroting (p.33) dat 2020 het laatste jaar is dat 

aan De Parasol subsidie wordt verleend. 
o De vermelding in de Programmabegroting dat de VVV wordt geschrapt in

Veldhoven en dat daar mee een bezuiniging wordt gerealiseerd van 50.000 euro.

overwegende dat:
4 Subsidieverstrekking een belangrijk middel is om maatschappelijke doelstellingen te 

realiseren;
4 Het aanpassen van het WBP een belangrijk onderwerp is waarover een breed 

gedragen en weloverwogen besluit dient te worden genomen;
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4 De gemeenteraad als hoogste volksvertegenwoordigende orgaan van de gemeente 
het beste een gevoel heeft bij de wijze waarop gemeenschapsgeld in de vorm van 
subsidies besteed dient te worden;

4 Het vaststellen van het WPB een collegebevoegdheid is, maar tegelijkertijd ook een 
onderwerp is met veel impact voor de samenleving en waarbij eveneens met 
ongeveer 8 miljoen euro per jaar veel gemeenschapsgeld gemoeid is;

4 Het met een behandeling in de raad de aandacht, zorgvuldigheid en discussie krijgt 
die het verdient;

4 Het geen logische keuze is om vooruitlopend op een herijking van het WBP en een 
bespreking van het subsidiesysteem door de raad nu in de begroting enkele keuzes 
er uit te lichten en beslissingen te nemen over het al dan niet verlenen van subsidies 
aan enkele instellingen, zoals de Schalm, De Parasol en de VVV.

4 In de raad nu de discussie aan te gaan over de toekomstige toetsingskaders van de 
kerndoelen van het WBP alvorens beslissingen te nemen over het WBP en het 
toekennen van individuele subsidies;

spreekt uit het RAADSBESLUIT nr. [19.096] als volgt te wijzigen:
4 De stijging van de subsidie (C342 in 2020, C456 in 2021, C431 in 2022, C406 in 

2023) voor de Schalm vooralsnog te schrappen;
4 De tekst op pagina 33 "Het jaar 2020 is het laatste jaar dat aan De Parasol subsidie 

wordt verleend" te verwijderen;
4 De tekst op pagina 30 inzake de VVV, zijnde "Vanaf 2021 wordt de subsidie (C50) 

aan de VVV stopgezet" te verwijderen;
4 De tekst op p.46 over het WBP na "...kosten voor het jaar 2020 met Ç65" als volgt te 

wijzigen:
"Na vaststelling van de gemeentebegroting stelt het college het Welzijnsbudgetplan 
2020 vast. Dit doet het college niet eerder dan dat de gemeenteraad per besluit de 
richtlijnen voor het WBP heeft vastgesteld en net als in 2015 (conform adviesnota 
15.018) over de uitgangspunten en hoofdlijnen (Vitale samenleving, Goed woon- en 
leefklimaat) van het subsidiesysteem in Veldhoven heeft besloten.
Bij behandeling in de raad kan een inhoudelijke doorontwikkeling plaatsvinden en 
eveneens de grondslagen (zoals aantal inwoners) in heroverweging worden 
genomen. Bij de uitvoering door het college bestaat de mogelijkheid dat subsidies 
worden beëindigd. Deze keuzes zullen niet eerder dan in 2021 effect hebben op de 
begroting."

en gaat over tot de orde van de dag.
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