Raadsvoorstel
AGENDAPUNT NO.
Voorstel tot tijdelijke verlenging subsidie aan de
Aaltense Uitdaging.

AAN DE RAAD

Samenvatting
De Aaltense Uitdaging is een initiatief voor het opzetten van een bedrijvennetwerk dat zich richt op
het tot stand te brengen van verbindingen tussen het lokale bedrijfsleven, maatschappelijke- en
onderwijsorganisaties. Het doel is een bijdrage te leveren aan het oplossen van maatschappelijke
probleemsituaties en/of vraagstukken.
De Aaltense Uitdaging heeft op 16 oktober jl. een subsidieverzoek ingediend. Gevraagd wordt om
een structurele subsidie van € 10.000 per jaar met ingang van 2018.
Bij het eerste besluit ,op 21 april 2015, om de Aaltense Uitdaging subsidie te verlenen heeft het
college bepaald dat de Aaltense uitdaging er voor moet zorgen (financieel) zelfvoorzienend te
worden. Uit de nu voorliggende aanvraag blijkt dat het initiatief voorlopig, en wellicht helemaal niet
(financieel) zelfvoorzienend kan worden. Om die reden wordt voorgesteld de raad voor te stellen de
Aaltense Uitdaging nog twee jaar subsidie te verlenen: € 10.000 in 2018 en € 5.000 in 2019.

Inleiding
De Aaltense Uitdaging is een initiatief voor het opzetten van een bedrijvennetwerk dat zich richt op
het tot stand brengen van verbindingen tussen het lokale bedrijfsleven, maatschappelijke- en
onderwijsorganisaties. Het doel daarvan is een bijdrage te leveren aan het oplossen van
maatschappelijke probleemsituaties en/of vraagstukken.
Vragen vanuit het maatschappelijk veld (vaak stichtingen die actief zijn op het gebied van zorg,
cultuur of sport) komen binnen bij De Aaltense Uitdaging. Een ondernemersgroep beoordeelt de
aanvragen en wijst uit haar middelen een projecteigenaar aan die er voor zorgt dat het beoogde
eindresultaat wordt bereikt. Het gaat hierbij om bijdragen van bedrijven op het gebied van kennis en
kunde, “handen” en overtollig materialen. De ervaring van de aanvrager is dat veel bedrijven best
een maatschappelijke bijdrage willen leveren, maar dat zij in de praktijk het zicht op de vraag en
coördinatie op de invulling hiervan missen.
Voor De Aaltense Uitdaging is een stichting opgericht.

Beschrijving beleidsterrein inclusief toepasselijke regelgeving
Het college heeft op 21-04-2015 besloten dat de gemeentelijke bijdrage na drie jaren stopt.
Onverkort vasthouden aan dit besluit zal ertoe leiden dat dit maatschappelijk waardevolle en
veelbelovende initiatief voortijdig eindigt.
Het voorstel is daarom om de Aaltense Uitdaging nog twee jaar te subsidiëren. Die tijd kan gebruikt
worden om daadwerkelijk (financieel) zelfvoorzienend te worden. In deze twee jaar wordt de subsidie
afgebouwd: € 10.000 in 2018 en € 5.000 in 2019. Lukt het in deze periode opnieuw niet om
(financieel) zelfvoorzienend te worden, dan kan de subsidie eenvoudig stoppen.
De voorgestelde subsidie aan de Aaltense Uitdaging is niet opgenomen in de begroting 2018 van de
gemeente Aalten. Wijziging van de begroting via de voorjaarsnota kost te veel tijd; de Aaltense
Uitdaging kan zo lang niet wachten op een besluit op haar subsidieverzoek. Daarom wordt
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voorgesteld de subsidie in 2018 ten laste te brengen van de post onvoorzien. De subsidie voor 2019
wordt (eenmalig) geraamd in de begroting 2019.

Inhoudelijke toelichting op het voorstel
De Aaltense Uitdaging is een initiatief voor het opzetten van een bedrijvennetwerk dat zich richt op
het tot stand brengen van verbindingen tussen het lokale bedrijfsleven, maatschappelijke- en
onderwijsorganisaties. Het doel is een bijdrage te leveren aan het oplossen van maatschappelijke
probleemsituaties en/of vraagstukken.
Vragen vanuit het maatschappelijk veld (vaak stichtingen die actief zijn op het gebied van zorg,
cultuur of sport) komen binnen bij De Aaltense Uitdaging. Een ondernemersgroep beoordeelt de
aanvragen en wijst uit haar middelen een projecteigenaar aan die er voor zorgt dat het beoogde
eindresultaat wordt bereikt. Het gaat hierbij om bijdragen van bedrijven op het gebied van kennis en
kunde, “handen” en overtollig materialen. De ervaring van de aanvrager is dat veel bedrijven best
een maatschappelijke bijdrage willen leveren, maar dat zij in de praktijk het zicht op de vraag en
coördinatie op de invulling hiervan missen.
In de periode van oktober 2015 tot einde 2016 heeft de Aaltense Uitdaging 91 matches gerealiseerd.
De economische waarde daarvan bedroeg ca. €60.000. Voor 2017 staat de teller inmiddels op 171
matches. In twee jaar tijd hebben via de Aaltense Uitdaging 82 bedrijven 71 personen e/o
verenigingen geholpen. Dertien bedrijven hebben zich inmiddels als “vriend” aangesloten bij de
Aaltense Uitdaging en steunen het initiatief financieel.
Voor de Aaltense Uitdaging wordt in grote lijnen de werkvorm van De Arnhemse Uitdaging gebruikt.
De Arnhemse Uitdaging is in 1999 bedacht en loopt nog steeds, waarbij jaarlijks via de
Matchgroepen, banken en andere projecten tussen de 300 en 400 matches tussen bedrijven en
maatschappelijke organisaties tot stand worden gebracht. Elke match leidt tot bijzondere
samenwerkingen, oplossingen en ervaringen. Deze werkvorm wordt inmiddels ook toegepast in
Zutphen, Lochem, Bronckhorst, Berkelland, Winterswijk, Montferland en Duiven.
Voor De Aaltense Uitdaging is een stichting opgericht met een manager. Daarboven zit een bestuur
op afstand dat de manager faciliteert en controleert.
Omdat het wenselijk is dat de Aaltense Uitdaging (financieel) zelfvoorzienend wordt, is voorgesteld
de gevraagde subsidie voor nog twee jaar toe te kennen en in die periode af te bouwen.

Alternatieve beleidskeuzes
Er kunnen twee alternatieve beleidskeuzes worden onderscheiden: de aanvraag afwijzen (geen
subsidie verstrekken) of de aanvraag onverkort honoreren (structureel subsidie toekennen).
Afwijzing zal er met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid leiden tot een voortijdig einde van de
Aaltense Uitdaging. Daarmee gaat een maatschappelijk waardevolle activiteit verloren. Dit alternatief
moet daarom worden ontraden.
Structureel toekennen van de gevraagde subsidie kan er toe leiden dat dit afhankelijk wordt van een
financiële bijdrage van de gemeente. Dit kan ertoe leiden dat maatschappelijke partners van het
initiatief gaan afhaken, “omdat de gemeente toch wel betaalt”. Ook staat structurele subsidiëring
haaks op de principes van “eigen kracht” en de “civil society” die elden binnen het sociaal domein.
Daarom moet ook deze variant worden ontraden.

Financiële consequenties
In 2018 €10.000 ten laste van de post “onvoorzien”, in de begroting 2019 eenmalig € 5.000 ramen.

Participatie en Communicatie
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De Aaltense Uitdaging wordt per brief geïnformeerd over het collegebesluit. Na het raadsbesluit krijgt
de Aaltense Uitdaging een beschikking.

Vervolgstappen inclusief tijdspad
N.v.t.

Bijlagen
N.v.t.

Aalten, 19 december 2017

Burgemeester en wethouders van de gemeente,

J. Nobel
secretaris/algemeen directeur

J.A. Gerritsen
burgemeester

