Nijverdal, april 2013
Aan: Leden Burgerpanel
Vrijwilligers- en sportorganisaties
Burgers gemeente Hellendoorn
Van: Gemeenteraad van Hellendoorn

VRAGEN ONDERZOEK HERIJKING SUBSIDIEBELEID GEMEENTE HELLENDOORN
De raad van de gemeente Hellendoorn is bezig met de herijking van haar subsidiebeleid.
De wens is om het subsidiebeleid moderner, eenvoudiger en begrijpelijker te maken.
Daarom willen we graag weten hoe u het wilt veranderen en waar u het geld aan wilt besteden.
De gemeente Hellendoorn verstrekt momenteel ongeveer € 450.000,-- euro per jaar aan subsidies,
verdeeld over 5 hoofdthema’s, aan 107 verschillende vrijwilligersorganisaties.
Wij willen graag weten aan welke thema’s u prioriteit geeft.

1.

Wij vragen u per subsidiethema de prioriteit aan te geven. U geeft een 1 voor het thema met de hoogste prioriteit
en een 5 voor de laagste, elk cijfer mag maar 1 keer worden gebruikt.
Evenementen
Kunst, muziek en cultuur
Leefbaarheid
Sport
Wijken, buurten en dorpen

De raad wil ook graag van u weten hoe u elke € 100,-- subsidie zou verdelen over deze thema’s.
U moet dus € 100,-- zelf verdelen over deze 5 thema’s, s.v.p. in hele euro’s vermelden.
2.

Hoe verdeelt u de € 100,-- over de thema’s. U mag alles aan 1 thema geven, maar u mag het ook verdelen over
meerdere of over alle thema’s.
euro
euro
euro
euro
euro

voor
voor
voor
voor
voor

Evenementen
Kunst, muziek en cultuur
Leefbaarheid
Sport
Wijken, buurten en dorpen

(tot)
De raad wil graag dat zoveel mogelijk inwoners betrokken zijn en blijven bij de samenleving, maar beseft
dat er keuzes moeten worden gemaakt aan wie de subsidie zal worden verstrekt. De raad wil graag van u
weten waaraan u de subsidie zou verstrekken.
3.

Wij vragen u om hierna aan te geven aan welke leeftijds- of sociale categorie binnen de thema’s u voorrang geeft
om de subsidie aan te besteden, 1 voor de categorie met de hoogste prioriteit en 5 voor de laagste.
Jeugd tot 18 jaar
Volwassenen (18 tot 65 jaar)
Volwassenen (boven 65 jaar)
Gezinnen met kinderen die vallen onder de sociale minima
Alleenstaanden of echtparen die vallen onder de sociale minima

Op dit moment ontvangen sommige organisaties heel lang subsidie. De raad wil graag weten wat u een
redelijke termijn vindt. Voor het verstrijken van die termijn zou er dan een evaluatie moeten plaatsvinden,
waarna kan worden besloten of de subsidie, al dan niet aangepast, wordt verlengd.
4.

Welke termijn kiest u voor het verstrekken van een subsidie aan een organisatie voordat opnieuw moet worden
bekeken of de subsidie aan die organisatie wordt verlengd.
2 jaar
3 jaar
4 jaar
5 jaar
anders, namelijk ……… jaar

De discussie over de herijking van het subsidiebeleid is in 2012 opgestart en was destijds niet bedoeld om
te bezuinigingen. Inmiddels is duidelijk dat de gemeente nog een aantal miljoenen structureel moet
bezuinigingen. De raad wil graag weten hoeveel er bezuinigd zou kunnen worden.
5.

Wij vragen u hieronder aan te geven hoeveel procent er volgens u bezuinigd kan worden op het subsidiebedrag
van € 450.000,-- euro.
0 tot 10 %
10 tot 20 %
20 tot 30 %
30 tot 40 %
40 tot 50 %
50 tot 60 %
60 tot 70 %
70 tot 80 %
80 tot 90 %
90 tot 100 %

De raad van de gemeente wil graag van u weten waar u prioriteit aan geeft als u zou moeten bepalen waar
de gemeente op zou moeten bezuinigen.
6.

Wij vragen u hieronder aan te geven op welk thema wat u betreft het meest bezuinigd kan worden. U geeft een 1
voor het thema waarop het meest bezuinigd kan worden en een 5 waar het minst op bezuinigd kan worden.
Evenementen
Kunst, muziek en cultuur
Leefbaarheid
Sport
Wijken, buurten en dorpen

De raad wil ook graag van u weten hoe u elke € 100,-- bezuiniging zou verdelen over deze categorieën.
U moet dus € 100,-- bezuiniging zelf verdelen over deze 5 categorieën, s.v.p. in hele euro’s vermelden.
7.

Hoe verdeelt u de € 100,-- bezuiniging over de verschillende thema’s. U mag alles op 1 thema bezuinigen, maar u
mag het ook verdelen over meerdere of alle thema’s.
euro
euro
euro
euro
euro

bezuinigen
bezuinigen
bezuinigen
bezuinigen
bezuinigen

op
op
op
op
op

Evenementen
Kunst, muziek en cultuur
Leefbaarheid
Sport
Wijken, buurten en dorpen

(tot)
De raad wil graag weten of u als deelnemer aan de enquête zelf ook deelneemt aan sportieve, culturele of
sociale activiteiten.
8.

Bezoekt u wel eens een ……? Meerdere antwoorden mogelijk.
Theater
Bioscoop
Bibliotheek
Tentoonstelling / museum
Horecagelegenheid (hotel, restaurant, café en dergelijke)
Wijkcentrum
Zwembad
Creatief centrum, muziekschool
Nee, ik bezoek geen van alle (u mag geen ander antwoord aankruisen)

9.

Bent u lid van een ……? Meerdere antwoorden mogelijk.
sportvereniging 0 tot 10 %
commercieel sportinstituut, zoals een fitnesscentrum
vereniging voor amateurkunst, zoals een zangvereniging, koor, harmonie, dans enz.
bestuur van een wijk- of buurtvereniging, of van plaatselijk belang
Nee, ik ben hier geen lid van (u mag geen ander antwoord aankruisen)

De raad wil subsidies inzetten om de kwaliteit van de samenleving in stand te houden en om die te
verbeteren. Dit kan op verschillende manieren. We leggen u hieronder een aantal stellingen voor waarbij u
kunt aangeven in welke mate u het er mee eens of oneens bent. Met organisaties bedoelen wij stichtingen
en verenigingen die subsidie ontvangen.

10. In welke mate bent u het eens of oneens met de volgende stellingen:
Vraag

a. Subsidies zijn bedoeld voor het
ondersteunen van nieuwe initiatieven
b. Organisaties die subsidie ontvangen dienen
een afgesproken tegenprestatie te leveren
c. Subsidies zijn bedoeld voor het uitvoeren
van activiteiten
d. Organisaties met leden die samen een
hobby beoefenen, hoeven geen subsidie per
lid van de gemeente te ontvangen
e. Subsidies zijn bedoeld om organisaties in
stand te houden
f. Organisaties die hogere kosten hebben,
moeten een hogere subsidie ontvangen
g. Subsidies zijn bedoeld om waardering uit te
spreken voor het vrijwilligerswerk
h. Organisaties met voldoende eigen inkomsten moeten geen subsidie te ontvangen
i. Subsidies zijn bedoeld voor organisaties die
een algemeen belang nastreven
j. Organisaties met leden moeten hun
normale kosten betalen uit contributies
k. Subsidies kunnen ook verstrekt worden aan
groepjes burgers die een initiatief hebben
l. Organisaties die structureel subsidie
ontvangen moeten ook zoeken naar andere
bronnen van inkomsten
m. Subsidies zijn alleen bedoeld voor
rechtspersonen
n. Subsidies zijn alleen bedoeld voor
organisaties in de gemeente Hellendoorn

Helemaal
mee eens

Mee eens

Eens noch
oneens

Mee
oneens

Helemaal
mee
oneens













































































































































Algemene vragen voor leden van organisaties die de vragenlijst invullen en voor
burgers die geen lid zijn van het burgerpanel.

1.

Wat is uw geslacht?
man
vrouw

2.

3.

Wat is uw leeftijd?

Wat is de hoogste opleiding die u heeft afgerond?
vmbo, lts, huishoudschool
mbo, niveau 1
mbo, niveau 2, 3 of 4
havo, vwo, hbs, mms
hbo of universiteit

4.

Waar woont u?
Hellendoorn
Nijverdal
Daarle
Daarlerveen
Haarle
Eelen en Rhaan/Hancate
Hulsen
Marle
Buitengebied / rest van de gemeente

Dit is het einde van de vragenlijst. Wij danken u hartelijk voor het invullen ervan.

