Aan: verenigingen/stichtingen gemeente Venlo
Utrecht, 10-7-2020

Geachte heer/mevrouw,

Prae Advies is door fracties uit de gemeenteraad van Venlo gevraagd een onderzoek uit te voeren
naar de effecten van de voorgestelde herijking van het subsidiebeleid. Daarbij hebben we gekozen
om een willekeurige steekproef van 30 verenigingen en stichtingen te benaderen met een vragenlijst.
De bedoeling is een zo objectief mogelijk beeld te schetsen van de maatschappelijke effecten die
verenigingen/stichtingen van de herijking verwachten.
Daarnaast is het nuttig niet alleen het 'objectieve' verhaal te schetsen, maar ook het geluid te laten
horen van de verenigingen/stichtingen die verwachten getroffen te worden door de
herijkingsmaatregel. Inzicht in de breedte van de maatschappelijke effecten kan uiteraard bijdragen
aan een meer geïnformeerd en afgewogen oordeel van de gemeenteraad over deze maatregel.

Om het onderzoek te verrijken hebben we een verkorte vragenlijst opgesteld
die verenigingen/stichtingen kunnen invullen en via de mail kunnen versturen naar
info@prae-advies.nl. Uiteraard worden degenen die een bijdrage leveren op de hoogte gehouden
van de rapportage.
Wij zien uw reacties graag tegemoet.

Vriendelijke groeten,

Etienne Lemmens, onderzoeker Prae Advies & onderzoek

Zie hierna: Verkorte vragenlijst
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Verkorte vragenlijst gevolgen herijking subsidiebeleid gemeente Venlo
Vereniging/Stichting ………………………………………….. (naam)
1. Bent u door de gemeente op tijd geïnformeerd over de gevolgen van de herijking op de
subsidie voor uw vereniging/stichting?
0 Ja
0 Nee
0 Weet niet meer
2. Leiden de nieuwe subsidieregels tot een verhoging of verlaging van de subsidie voor uw
vereniging/stichting, of blijft deze hetzelfde?
0 Verlaging, nl. …..%
0 Verhoging, nl. ….%
0 Hetzelfde
0 Weet (nog) niet
3. Hoe gaat de vereniging/stichting de verhoging/verlaging compenseren/inzetten?
0 Financiële buffer
0 Contributieverhoging
0 Weet (nog) niet
4. Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van de verhoging/verlaging van de subsidie
0 Voor de korte termijn: ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
0 Voor de lange termijn: ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

AUB Invullen en opsturen naar info@prae-advies.nl

Voor vragen/opmerkingen kunt u terecht op bovenstaand mailadres of telefonisch: 0611226755.
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