
Schriftelijke vragen - SGP fractie Woudenberg

Bij de ingekomen stukken van de raadscommissie van 8 januari 2019 j.l was een overzicht 

toegestuurd met daarin de subsidies voor 2019. Naar aanleiding van dit stuk zijn we tot een aantal 

schriftelijke vragen gekomen over de subsidieverstrekking en met name de subsidies die verstrekt 

worden binnen het sociaal domein.

1. Wordt er binnen het sociaal domein door de gemeente alleen subsidie verstrekt aan de 

coöperatie?

2. A. Zo ja, wat zijn de argumenten om subsidie alleen aan de coöperatie te verlenen?

B. Zo nee, wat zijn de toetsingsgronden om die subsidie wel aan organisaties buiten de 

coöperatie om te verlenen?

3. In het subsidieoverzicht staat vermeld dat stichting De Schuilplaats tot en met 2018 een 

subsidie heeft gekregen van 27.540 EUR. Waar was deze subsidie voor bedoeld? En waarom 

is dat in 2018 niet gecontinueerd? 

4. Op basis van welke voorwaarden kan een organisatie, zoals DMW Woudenberg, die niet 

participeren in de coöperatie, wel voor subsidie in aanmerking komen?

5. Welke processtappen worden door de gemeente genomen nadat een aanvraag voor subsidie 

is ingediend? 

6. Op welk moment worden indieners van een subsidie die buiten de voorwaarden vallen 

geïnformeerd over de afwijzing van de aangevraagde subsidie?

7. Op welk moment worden indieners, die binnen de kaders of toetsingsgronden van 

subsidieverstrekking vallen, geïnformeerd over het wel of niet verlenen van de aangevraagde 

subsidie? 

8. Zijn er belemmeringen voor de coöperatie om kleinere (zorg)organisaties subsidies te 

verlenen? Zo ja welke? 

9. Wij signaleren dat (kleine) organisaties die zich in willen zetten binnen het sociaal domein, 

maar bewust de keuze gemaakt hebben niet te participeren binnen de ALV (met als reden 

bijvoorbeeld vanwege de vrijwillige inzet van personeel binnen de ALV of om de zorgkosten 

niet te verhogen), niet kunnen deelnemen aan de coöperatie. Dit terwijl die (kleine) 

organisaties binnen het sociaal domein toch een bewezen goedkoop en preventief alternatief 

bieden. Zijn er voor dit soort organisaties alternatieven waarmee samenwerking binnen de 

coöperatie wel mogelijk wordt? Zo ja, welke?

10. In vervolg op vraag 9. Zo nee, is het college bereid om onderzoek te doen naar mogelijke 

alternatieve vormen van samenwerking als die er op dit nog niet zijn?


