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Motie: Ruimte voor stimuleringssubsidies behouden

M-8.1.2A

De gemeenteraad van Delft in vergadering bijeen op 8 november 2018,

Constaterende dat,
•
•
•

•
•

er stimuleringssubsidie beschikbaar is voor trajecten om organisaties en/of vrijwilligers te
versterken bij het organiseren van activiteiten in onze stad,
dat uit de jaarstukken 2017 naar voren komt dat voor € 485.000,- aan stimuleringssubsidies is
verstrekt,
dat in 2018 het beschikbare budget van€ 309.885,- niet toereikend blijkt te zijn en aanvullend
€ 100.000,- uit de reserve Sociaal Domein wordt gebruikt waardoor een incidenteel budget
van€ 409.885,- is gerealiseerd.
dit betekent dat veel gebruik wordt gemaakt van deze subsidie voor activiteiten die aan de
gestelde normen voldoen;
in het coalitieakkoord 2018-2022 op diverse plekken aandacht wordt geschonken aan het
ruimte geven voor initiatieven uit de stad waaronder: "We zien veel bewoners en organisaties

die zieh inzetten voor een stad die samenwerkt en die Delftenaren met verschilfende
achtergronden bij elkaar brengen. Die mensen en hun initiatieven juichen we toe en willen we
versterken."
Overwegende dat,
•

•

een lager beschikbaar budget voor stimuleringssubsidies vanaf 2019 niet in lijn zou zijn met
de beoogde doelen omdat dit zou leiden tot minder ondersteunde (kleinere) activiteiten terwijl
deze initiatieven juist waardevol zijn voor onze stad,
ondersteuning van initiatieven van vrijwilligers, andere betrokken burgers en organisaties
hiermee ender druk zou kamen te staan.

Draagt het college op,
•

bij de begrotingswijziging voor het Bestuursprogramma (in december 2018) of anders uiterlijk
bij de Kadernota (kernend voorjaar) extra€ 100.000,- ruimte te vinden voor 2019 en verdere
jaren, zodat ten opzichte van de middelen voor 2018 geen verschraling (bezuiniging)
plaatsvindt op de ondersteuningsmogelijkheden via stimuleringssubsidies. Deze ruimte niet te
vinden in de reserve domein.

en gaat over tot de orde van de dag.
Bram Stoop
Stadsbelangen Delft

Gerrit Jan Valk
COA

Toelichting
De stimuleringssubsidie is een subsidie die bijdraagt aan het stimuleren van participatie en innovatie.
De twee hoofddoelstellingen van de gemeente Delft op dit terrein. Hierdoor wordt:
1. de participatie van inwoners van Delft bevorderd,
2. en de eigen en gezamenlijke kracht van inwoners van Delft,
3. het draagt bij aan een goed sociaal klimaat en veiligheid,
4. bevordert duurzaamheid en het Delftse milieu.
Voldoende reden dus om de financiêle middelen hiervoor in de komende jaren niet te verlagen.
De gemeenteraad van Delft. in vergadering bijeen op 8 november 2018
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