Verenigingen, stichtingen en andere vrijwilligersorganisaties
Limburg en ook Sittard-Geleen wordt van oudsher gekenmerkt door een rijk verenigingsleven. SPA vindt dat
de gemeente dit culturele aspect moet koesteren.
Basisgedachte is dat de activiteiten die door de betreffende organisaties worden ondernomen op vrijwillige
basis gebeuren en bijdragen aan participatie of de samenleving op een andere wijze ten goede komen.
Momenteel hebben veel verenigingen het, los van Corona, moeilijk vanwege dalende ledenaantallen en
vanwege het steeds lastiger vinden van kader. Verenigingen die focussen op jongeren, waaronder veel
sportverenigingen, hebben veel last van de dalende geboortecijfers en het wegtrekken van jongeren die elders
gaan studeren. Ook de individualisering van de samenleving en de toenemende mogelijkheden om via sociale
media met anderen in contact te treden spelen een negatieve rol op ledenaantallen van verenigingen.
Veel verenigingen draaien op steeds ouder wordende volwassenen die op een bepaald moment
geconfronteerd worden met afnemende energie en het niet kunnen vinden van goede opvolgers.
Daar komt bij dat ook de gemeente steeds hogere eisen stelt aan verenigingen, vooral financieel.
Het huidige accommodatiebeleid versterkt dit doordat het doel is om te bezuinigen door accommodaties te
sluiten en minder subsidie te verstrekken. Daardoor worden verenigingen geconfronteerd met oplopende
kosten hetgeen noodzaakt tot contributieverhoging hetgeen een verhoogde drempel voor de ledenaanwas
vormt.
SPA constateert dat er grote verschillen zijn in subsidieverstrekking aan verenigingen en ook aan activiteiten
die verenigingen organiseren. Dat bepaalde verenigingen structureel en/of incidenteel veel meer subsidie
ontvangen dan andere acht SPA onrechtvaardig. Verenigingen leveren een bijdrage aan participatie en geven
mensen de mogelijkheid om hun hobby samen met anderen uit te oefenen. Daarbij behoort het niet uit te
maken welke hobby dat is of op welke wijze iemand participeert, dat hangt mede af stimulans vanuit de
omgeving waarin iemand verkeert, de leeftijd en capaciteiten die iemand (nog) heeft.
Dat een vereniging enkele maanden voor de verkiezingen (naast een jaarlijkse subsidie van ruim € 10000)
een subsidie van € 16000 krijgt om digitale voortzetting van activiteiten i.v.m. Corona krijgt acht SPA een
schande want er zijn tientallen verenigingen die een dergelijke subsidie niet krijgen en deze ook goed kunnen
inzetten om hun activiteiten tijdens Corona beter voort te zetten. Anderen verenigingen, waaronder veel
buurtverenigingen, krijgen op jaarbasis slechts ruim honderd euro voor hun reguliere activiteiten en worden
daardoor flink beperkt in hun wat zij voor de samenleving kunnen doen.
SPA wil de subsidieverstrekking bekijken vanuit de participatiegedachte en meer afstemmen op daadwerkelijk
verrichte activiteiten waardoor verenigingen die in praktijk meer bijdragen aan participatie dan andere doordat
zij actiever zijn ook meer financiële mogelijkheden daartoe hebben.
Omdat het om gemeenschapsgeld gaat wil SPA dat de gemeente, afhankelijk van de omvang van de
subsidies, jaarlijks een verslag van de activiteiten ontvangt waarin het beoogde doel en de resultaten
(financieel en niet-financieel) worden aangegeven.
Financieel denkt SPA eerder aan het uitbreiden van subsidies dan aan vermindering maar op dit moment is
die financiële ruimte voor uitbreiding niet aanwezig.

