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Geachte heer Van der Voort,
U hebt op22februari 2018 vragen ex artikel 41 gesteld. Deze vragen hebben betrekking op

de subsidiëring van verenigingen uit de voormalige gemeente Lith. In deze brief beantwoord

ik uw vragen puntsgewijs.
Vraag 7. Is het college op de hoogte van het feit dat er

- al 7 jaar lang -

nog steeds

verschillen bestaan tussen de basissubsidie voor harmonieën en fanfares uit Oss en L¡th? En
zo

ja, vindt het college dit rechtvaardig?

Antwoord: Het college is hiervan op de hoogte. De bedoeling van de harmonisatie was dat
gesubsidieerde verenigingen -als gevolg van de samenvoeging- er in subsidie in ieder geval
niet op achteruit zouden gaan. In het geval van de subsidieregeling 'Harmonieën en Fanfares"
wordt er dan gewerkt met weegfactoren. Die zijn met de harmonisatie correct toegepast,
zodat de betreffende verenigingen er in subsidie niet op achteruit zijn gegaan'
Wat betreft het tweede deel van uw vraag: de fanfare Lith heeft op 4 juli 2016 haar bezwaar
tegen de weegfactor aan de Bezwarencommissie voorgelegd. Deze heeft geen strijdigheid met
het gelijkheidsbeginsel geconstateerd noch nadeel voor de fanfare daar deze nagenoeg
evenveel subsidie is blijven ontvangen. Wij hebben dit advies van de Bezwarencommissie
overgenomen.
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Vraag

2. Verenigingen die ongeveer de zelfde activiteiten u¡tvoeren, zoals harmonieën

en

fanfares, hebben ongeveer de zelfde basisonkosten. Het maakt in dat geval niet uit of de
vereniging in Oss of in de voormalig gemeente Lith gevestigd is. Deelt het college deze
constatering met de SP?

Antwoord: De subsidies die de gemeente aan de niet-professionele organisaties verstrekt
hebben geen verband met de (basis)onkosten van de organisatie of hun locatie. Het betreffen
waarderingssubsidies, een financiële blijk van waardering voor hun maatschappelijke bijdrage
Om vervolgens aan te kunnen sluiten bij wat verenigingen gewend zijn aan subsidie te

ontvangen, kan er gebruik gemaakt worden van weegfactoren. Om u daar een ander
voorbeeld van te geven. Na de herindeling met Berghem heeft stichting Carnavalsviering Oss
een weegfactor 2 toegekend gekregen en de stichting Carnavalsviering Berghem de

weegfactor 1. Daardoor bleef de subsidiëring nagenoeg gelijk aan wat de organisaties van
oudsher ontvingen.

3: De SP begrijpt dat het beleid per 1 januari 2011 niet direct gelijk getrokken kon
worden, maar is van mening dat zeven jaar naar dato dit wel het geval had moeten zijn. Wat
Vraag

is hierop het antwoord van het college?

Antwoord: Het beleid is er op gericht dat, ingeval van harmonisatie van subsidieregelingen, de
verenigingen er niet op achteruit gaan als gevolg van de gemeentelijke samenvoeging.
De recente toetsing door de Bezwarencommissie en het gegeven dat het om

waarderingssubsidies gaat, geven geen aanleiding tot herziening van het subsidiestelsel.
Vraag 4: In de Algemene Subsidie Verordening van de gemeente Oss staat dat

subsidiebedragen onder andere verstrekt worden op basis van het historisch ontvangen
bedrag (art 9.1). Maar het lijkt alsof de verordening geen rekening gehouden heeft met het
harmoniseren van het beleid. Hierdoor vangen verenigingen bot bij de Commissie
Bezwaarschriften omdat het beleid feitelijk juist uitgevoerd wordt. Volgens de SP is hier dus
sprake van een weeffout in het beleid, deelt u deze opvatting?

Antwoord: zie hiervoor
Vraag 5. Zijn er bij het college

fanfares

-

-

naast een verschil in de basissubsidie bij harmonieën en

nog meer verenigingen

/

sectoren bekend waar dit probleem speelt? Zo

waar speelt dit probleem nog meer?

ja,

welke
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Antwoord: Er zijn bij ons geen andere problemen bekend waar een verschil in basissubsidie
speelt.
Vraag 6: De SP pleit ervoor om alle harmonieën en fanfares in de gemeente gel¡jk te stellen

en daarvoor het beschikbare totaal budget voor de basissubsidie te verhogen. Hiervoor is
ongeveer 8.000,- euro extra nodig op het huidig gemeentelijke jaarbudget van ongeveer
100.000 euro. Gaat het college dit doen? Zo ja, per wanneer? Zo niet, waarom niet?

Antwoord: Zoals ik al eerder heb aangegeven, ¡s de door de raad vastgestelde manier van
subsidiëren van fanfares en harmonieën gebaseerd op een waarderingsbijdrage. De
subsidieregeling biedt de mogelijkheid om rekening te houden met historisch gegroeide
verschillen tussen de verenigingen. Daardoor hoeven we in geval van harmoniseren niemand

teleur te stellen. We subsidiëren niet op basis van de kosten die een vereniging maakt. Dat
zijn immers vooral de eigen keuzes van de vereniging en de leden daarvan.

Ik zie op dit moment daarom geen reden om dit beleid aan te passen.

Ik hoop hiermee uw vragen naar tevredenheid te hebben beantwoord
Met vriendelij

C.P.W. van G

Wethouder

c.a

