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10 januari 2011 

Betreft: bezwaarschrift Beschikking Subsidie 2011 

 
 
Geacht College, 
 
 
Bij brief van 9 december 2011 met kenmerk 10.066620 deed u ons de subsidiebeschikking voor het jaar 
2011 toekomen.  
In deze beschikking is vermeld hoe de subsidie is opgebouwd gelet op het bepaalde in artikel 3.4. van de 
Algemene Subsidieverordening Rijswijk (ASR) van de gemeente Rijswijk. Daarbij is ervan uitgegaan dat ons 
werkgebied bestaat uit twee deelgebieden, te weten Oud Rijswijk (21) en Welgelegen (23). Dat leidt als het 
ware tot een “dubbele taakstelling”.  
 
Bij natrekking hebben wij geconstateerd dat u genoemde werkwijze al sinds de invoering van de ASR volgt. 
Omdat dit voor ons geen opportuun punt was en ook meer hebben opgevat als een rekenregel van orde 
hebben wij daar niet vanaf het begin een kwestie van gemaakt.  
Immers, de afgelopen jaren hebben wij een ruim pakket aan activiteiten georganiseerd en bijvoorbeeld 
maandelijks bewonersvergaderingen georganiseerd, zodat wij ruim binnen de rekenregels bleven.  
 
 
Aanleidingen 
 
Er zijn een tweetal redenen waarom wij thans wel in het geweer komen; 
 

 In de eerste plaats zijn wij intern tot de conclusie gekomen dat een paar activiteitenclusters 
inmiddels zo succesvol zijn geworden dat deze een maat en aanpak hebben gekregen, die in onze 
opvatting niet meer thuishoren binnen een wijkorganisatie als de onze. Wij hadden gelet op het 
succes van deze activiteiten dit punt ook kunnen laten lopen, maar zijn van opvatting dat een 
wijkorganisatie als de onze zich moet houden aan de kaders die de Algemene Subsidieverordening 
Rijswijk stelt en niet te vergeten aan de belastingwetgeving betreffende vrijwilligers. Daarom hebben 
wij na ampel beraad eind 2010 besloten om deze activiteitenclusters als onderdeel van de SBOR te 
stoppen. Wij hebben de activiteiten verwezen naar de SWR en hun gemeld dat zij per 1 januari 2011 
als zelfstandige activiteiten verder zullen moeten gaan. U zult, nemen wij aan, begrijpen dat dit voor 
ons en voor de activiteiten een enigszins dubbel gevoel met zich mee heeft gebracht. Dit heeft tot 
gevolg dat wij in 2011 een aantal nieuwe activiteiten zullen moeten gaan opstarten. Dat is voor ons 
de directe aanleiding waarom ons oog is gevallen op de “dubbele taakstelling”. Die ligt opeens wel 
heel erg hoog. Daar komt bij dat er in ons geval ook sprake is van een toenemende concurrentie op 
de activiteitenmarkt. Die heeft in ons geval ook te maken met de bedrijfsvoering en ambities van de 
instelling waarbij wij ruimte voor onze activiteiten huren.. 
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 In de tweede plaats hebben wij geconstateerd dat om uiteenlopende redenen door de gemeente 
Rijswijk recentelijk strikt naar de letter van de vigerende regels voor het welzijnswerk wordt gekeken. 
Althans, daarmee zijn wij in een ander kader mee geconfronteerd. Overigens hebben wij geen enkel 
bezwaar tegen het handhaven van wet- en regelgeving. Maar indien strikt op basis van een 
bepaalde uitleg van de letter wordt geopereerd zou het zomaar kunnen zijn dat wij worden 
afgerekend op de in de beschikking genoemde aantallen. 

 
 
De motivering van ons bezwaar is als volgt: 
 
Bepalingen van de ASR 
 
In de ASR is in artikel 3.1 ondermeer vermeld: 
 

“In deze verordening wordt verstaan onder: 
a. wijk: een wijk is een werkgebied bestaand uit buurten zoals aangegeven in een geografisch 

overzicht, dat is opgenomen in de bevolkingsstatistiek van de gemeente Rijswijk; 
 

b. buurt: een buurt is een werkgebied van één of meerdere buurten, waarvan de begrenzing 
overeenkomt met de buurtgrenzen in de bevolkingsstatistiek van de gemeente Rijswijk;” 

 
Artikel 3.4. van de ASR vermeld: 
 

“Subsidie aan de wijkorganisatie wordt slechts verleend, indien: 
1. In het kader van de samenlevingsopbouw: 

a. minimaal vier bestuursbijeenkomsten per buurt per jaar plaatsvinden; 
b. minimaal een keer per jaar een algemene vergadering met de inwoners van de buurt 

plaatsvindt; 
c. er sprake is van daadwerkelijke communicatie van de wijk- of bewonersorganisatie met  

de inwoners van de buurt; 
 

2. In het kader van buurtgericht sociaal cultureel vrijwilligerswerk minimaal 10 keer per jaar 
gevarieerde activiteiten worden aangeboden voor de buurt en deze voor alle inwoners van 
de buurt toegankelijk zijn.” 

 
Wij wijzen erop dat in de definitie van een buurt niet bepaald is dat een buurt in de zin van de ASR gelijk is 
aan een buurt, waarvan de begrenzing overeenkomt met de buurtgrenzen van de bevolkingsstatistiek. Een 
buurt in de zin van de ASR kan bestaan uit verschillende buurten, zoals die bij de bevolkingsstatistiek 
worden gebruikt. 
 
Dit betekent dat u in de beschikking uitgaat van een bepaalde interpretatie van de ASR. Die interpretatie 
pakt voor ons, zoals onderstaan toegelicht, nadelig uit.  
 
 
Ongelijke deelgebieden 
 
Volgens uw opgave kent deelgebied Welgelegen 479 inwoners. Oud Rijswijk kent volgens uw opgave 2.450 
inwoners. Wij vinden het buitenproportioneel dat, indien wij uw beschikking strikt naar de letter zouden 
moeten uitvoeren, wij voor 479 ook nog eens een gevarieerd pakket van minimaal 10 sociaal-culturele 
activiteiten zouden moeten organiseren, namelijk hetzelfde aantal als voor Oud Rijswijk het geval is. Dat 
geldt ook voor bijeenkomsten en vergaderingen. Wij maken bezwaar tegen deze manier van benadering. Er 
zou tenminste toch een verband moeten zijn tussen de omvang van de buurt in de zin van de ASR en de 
taakstellingen. Daarbij komt dat Welgelegen twee grote verzorgingstehuizen kent, die een behoorlijk deel op 
zich nemen van het (beperkt) aantal inwoners van dit deelgebied. Het is u bekend dat deze tehuizen hun 
eigen sociaal-culturele en maatschappelijke voorzieningen kennen voor hun bewoners. Daar willen wij niet 
mee concurreren. Maar dat maakt ook dat de organisatie van de dubbele taakstelling feitelijk bijna geheel op 
het draagvlak van vrijwilligers van Oud Rijswijk komt te liggen. Dat vinden wij niet redelijk en billijk. 
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Conclusie 
 
Wij constateren dat er in ons geval een buitenproportionele scheve verhouding is tussen de omvang van de 
telgebieden 21 en 23. Dat maakt dat het niet redelijk en billijk is om voor beide gebieden uit te gaan van 
eenzelfde taakstelling. Wij bestrijden overigens dat de ASR dit voorschrijft.  
Voorts zijn wij van opvatting dat u voor het deelgebied Welgelegen te weinig rekening heeft gehouden met 
eerder genoemde specifieke omstandigheden in dat gebied. 
 
Wij doen beroep op de bijzondere omstandigheden waarom wij pas nu bezwaar maken en niet van meet af 
aan bezwaar hebben gemaakt. Deze omstandigheid hebben wij vorenstaand uitgelegd.  
 
Gelet op het vorenstaande zouden wij het beter vinden als Oud Rijswijk en Welgelegen in het kader van de 
subsidieverlening op basis van de ASR worden gezien als een gebied. 
  
Voor zover van toepassing zou u gebruik kunnen maken van de hardheidsclausule als vermeld in artikel 8.1 
van de ASR. 
 
 
Hoogachtend, 
Het bestuur van de bewonersorganisatie Stichting Buurtschap Oud Rijswijk, 
 
 
 
 
 
 
 
R.E. Freeth        W.K. Schuller 
voorzitter SBOR       secretaris SBOR 


