Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Putten
Betreft: ongevraagd advies inzake het subsidieprogramma 2018

Putten, 17 mei 2017

Geacht College,
Op onze vergadering van 20 februari heeft een van uw medewerkers ons uitvoerig voorgelicht over
de toekomstige subsidiëring binnen onze gemeente. Op 7 april mochten wij de digitale versie van de
plannen ontvangen. Op onze vergadering van 15 mei hebben wij uitvoerig gesproken over dit
rapport, opdat wij thans een advies uitbrengen.
Algemeen:
Als subsidiëring voor verenigingen en instanties wijzigen of gaan wegvallen, is het van groot belang
daarover tijdig, transparant en helder te communiceren. De spelregels en criteria moeten dan heel
duidelijk zijn. Als het rapport spreekt over een “grote meerwaarde voor Putten” (4.2. bladzijde 10),
geeft dat speelruimte voor discussie.
Wij adviseren in alle gevallen aan te geven waarom u wel, dan niet subsidie verstrekt. Hanteer
daarvoor meetbare criteria.
Subsidieplafond:
Burgemeester en wethouders kunnen subsidieplafonds vaststellen. Doen zij dat ook of is dit alleen
een mogelijkheid? Wij adviseren ook hier transparant te zijn; kom met duidelijke criteria ten aanzien
van de subsidieplafonds.
2.3. stichting dierentehuis “Levenslust”:
In de huidige situatie betaalt Putten rekeningen per bewaard dier (veertien dagen) en verstrekt
subsidie. Per 2018 stopt de subsidie. Wij adviseren dit alleen te doen als de stichting haar prestaties
dan kan blijven leveren.
3.3. Oranjevereniging en 3.6. Koningsfeest De Oranjescheg:

Wij adviseren de Oranjevereniging op te nemen in de subsidieregeling. Geef duidelijk aan hoe en
wanneer dat gebeurt. Ook lijkt het ons dat zowel de Oranjevereniging als Koningsfeest De
Oranjescheg hetzelfde doel nastreeft, dan wel dat de doelen in elkaars verlengde liggen.
Samenwerking lijkt ons voor de hand liggend.
4.7. en 4.8. Christelijke bibliotheek De Aker en Christelijke bibliotheek Huinen
Bij deze punten refereren we aan onze eerdere advisering op 17 mei 2016 ten aanzien van het
bibliotheekwerk. Met name de aandacht voor de laaggeletterdheid vinden wij van eminent belang.
Daarin zouden alle drie de bibliotheken een rol moeten spelen. Samenwerking op dit punt adviseren
wij ten zeerste.
Ten slotte
In het belang van onze cliënten en de burgers van Putten vinden wij het belangrijk dat u subsidie
verleent aan verenigingen en instanties die bijdragen aan een samenleving die niemand uitsluit en
rekening houdt met ieders mogelijkheden en beperkingen.
Wij hopen u met dit advies van dienst te zijn.
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