Schriftelijke vraag aan het college
(Art. 33, Reglement van Orde)

Datum 22 april 2020

Aan de voorzitter van
de raad van de gemeente Hulst

HulstPLUS
Onderwerp: actualisatie subsidiebeleid
Portefeuillehouder:
Vraag:
Is het College bereid de procedure inzake de actualisatie van het subsidiebeleid op te
schorten in verband met de heersende coronaproblematiek?
Lettend op de periode van ter visie leggen van de stukken, tot en met 27 mei 2020,
verzoeken wij u in afwijking van de gestelde antwoordtermijn zo spoedig mogelijk te
reageren op onze vraag. De subsidieaanvragers kunnen dan snel geïnformeerd worden.
Aanleiding voor de vraag:
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft verenigingen en organisaties die
gemeentelijke subsidie ontvangen gevraagd om te reageren op een conceptsubsidieverordening. Wij wijzen erop dat voor de concept-regeling verwezen wordt naar de
web-site van de gemeente Hulst. Aangegeven wordt in het concept dat er specifieke
aanvraagformulieren gebruikt moeten worden die niet bij de stukken zitten. Bestaande
voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie onder de huidige regeling (als
voorbeeld bij Hafabra verenigingen de verplichten deelname aan een muziekconcours etc) ,
Wij verwijzen ook naar de individuele concept regelen, artikel 2.1.1. waarbij sprake is dat de
subsidieaanvrager een rechtspersoon moet zijn met volledige rechtsbevoegdheid. Wanneer
een subsidie van meer dan € 500,00 wordt aangevraagd. Een aantal
verenigingen/stichtingen (o.a. afdelingen van de ouderenbonden) voldoen hier nu niet aan.
Moeten al die instellingen nu statuten laten verlijden bij een notaris?
Omdat vanwege de corona-crisis overleg niet mogelijk is worden de betrokkenen gevraagd
digitaal hun mening te geven. Vanwege de corona-maatregelen mogen groepen niet
overleggen, hierop staat zelfs een boete.
Toch wil de gemeente graag een reactie van alle groeperingen in de gemeente die voor
subsidie in aanmerking komen.
Vanuit verschillende verenigingen en instellingen (KBO-afdelingen Hafabra verenigingen),
krijgen wij de vraag hoe ze in de praktijk tot zo'n advies moeten komen als er geen bestuursen ledenvergaderingen kunnen worden gehouden.
De totstandkoming van de concept verordening heeft meer dan 4 jaar in beslag genomen en
nu moeten alle groeperingen binnen niet al te lange tijd reageren, en dat in de crisisperiode.
Wij denken dat een paar maanden extra er ook nog wel bij kunnen als dat tot een meer
zorgvuldige besluitvorming kan leiden.
Fraktie HulstPLUS
Eugene Verstraeten, Jos van
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