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Geachte raadsfracties,
In aansluiting op ons eerdere verzoek van 15 december 2017 willen wij opnieuw uw
aandacht vragen voor indexatie op subsidies.
Onze organisaties ontvingen een schrijven waarin voorgesteld wordt het huidige
subsidieprogramma met één jaar te verlengen. Op basis van de genoemde redenen en het
vormgeven van een toekomstbestendig subsidiebeleid ingaande op maatschappelijke
ontwikkelingen binnen de diverse beleidsterreinen, kunnen wij ons grotendeels vinden in
deze overweging.
Onze zorg ligt bij het verlengen van het subsidieprogramma 2016-2019 tezamen met het
niet indexeren van het subsidieplafond. Dit besluit raakt onze organisaties, aangezien wij
jaarlijks geconfronteerd worden met cao-verhoging op lonen en indexaties op huren en
inkopen.
In de afgelopen jaren hebben onze organisaties, in samenwerking met de gemeente als
partner, ingezet op het uitvoeren van de beleidsdoelen van de gemeente en bereiken van
maatschappelijk effect. Wij zien kansen en mogelijkheden om samen met de gemeente en
maatschappelijke organisaties de dienstverlening voor en met onze inwoners te versterken
waardoor zij en de omgeving in haar kracht komen en blijven staan en iedereen tot zijn
recht komt. Echter dit vraagt om een, financieel, gezonde basis van dienstverlening van
maatschappelijke organisaties. Door het niet indexeren en aanpassen van de
subsidieplafonds komt deze basis onder druk te staan. Daarom verzoeken wij het voorstel
op dit punt in heroverweging te nemen.
Daarnaast gaan wij graag met maatschappelijke organisaties en gemeente een
ontwikkeling in hoe wij, als gezamenlijke partners in Stichtse Vecht, organisatieoverstijgend samen kunnen werken om nog betere effecten te realiseren op
maatschappelijke opgaves. Wij werken daarom graag mee aan het vormgeven van het
dienstverleningsmodel en integraal beleid, zodat dit een breed gedragen opgavegericht
model wordt.
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