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O. Wijnhoven

Geachte heer Wetemans,
Op 26 augustus 2018 heeft u ons op grond van artikel 33 van het Reglement van orde voor de
vergaderingen van de raad van de gemeente Echt-Susteren schriftelijke vragen gesteld over het
openbaar en online toegankelijk maken van een subsidieregister.
Onderstaand treft u, met opneming van uw inleiding, onze antwoorden op uw vragen aan.
Op 1 juli 2015 werd een motie van GroenLinks aangenomen met het verzoek aan het
college om een openbaar en online toegankelijk subsidieregister te realiseren. Ons
geduld wordt danig op de proef gesteld en begint nu op te raken. Wij stellen de
volgende vragen:
Vraag 1:

Antwoord:

Wat is de reden van het, tot op heden, niet uitvoeren van de betreffende
motie? Kan het college bij benadering een streefdatum van de realisatie
noemen?
De reden is gelegen in de invoering van het nieuwe zaaksysteem die geruime
vertraging heeft opgelopen. Het was de bedoeling het subsidieregister te
koppelen aan dit nieuwe zaaksysteem.
Wij zeggen u toe dat wij per 1 januari 2019 een openbaar en goed
toegankelijk subsidieregister zullen invoeren. In dit systeem zullen de
subsidies die verleend worden vanaf 1 januari 2019 gepubliceerd worden. Het
subsidieregister zal gevuld worden vanuit de subsidieregelingen die binnen
het maatschappelijk domein gehanteerd worden (dit zijn in hoofdzaak de
subsidies op het terrein van welzijn, cultuur en sport). Na de opbouwperiode
zullen hieraan ook andere subsidies gekoppeld kunnen worden.

Vraag 2:

Indien u voorziet dat realisatie van het online subsidieregister nog 6
maanden uitblijft, willen we antwoord op de volgende vraag. Is het
college bereid om een lijst van subsidieontvangers op de gemeentelijke
website te plaatsen, inclusief het subsidiebedrag? Dus als apart item en
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makkelijk te vinden via de zoekwoorden subsidie, register en
subsidieregister. Dit ter compensatie en overbrugging van de periode tot
de realisatie van de online tooi zoals verzocht in de motie.
Zie bovenvermeld antwoord op vraag 1.

Op grond van artikel 33 van het Reglement van orde zullen de vragen en antwoorden op de lijst van
ingekomen stukken van de volgende raadsvergadering worden geplaatst.

Hoogachtend,
burgemeester e
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drs. G.W.T. van Balkom
secretaris

OpenirigS

bi rgemeester

ac[09|00 - 20;00 uur, dinsdag gesloten, woensdag .09:00 -17:00 uur, donderdagenvci
Pagina 2 van 2 - 583429

100 uur

