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Overzicht van de inspraak procedure 

De concept versie van de Algemene subsidieverordening (ASV) Dalfsen 2022 is door het college van 
B&W vastgesteld op 14 september 2021. Daarna heeft de ASV Dalfsen 6 weken ter inzage gelegen. 
De concept ASV Dalfsen is aan een groot aantal subsidieontvangers toegezonden. Daarnaast is in 
Kernpunten (week 38 en 42) en op de website van de gemeente aangegeven dat inspraak mogelijk is. 

Twee organisaties hebben gereageerd, namelijk KV d’Ommerdieck en PCOB afdeling Nieuwleusen en 
Dalfsen

1. Inspraakreactie KV d’Ommerdieck 

Dalfsen, 29-09-2021

Goedenavond,
 
Vanuit k.v. d’Ommerdieck hebben we 1 vraag. En die heeft betrekking op de huidige 
jeugdsportsubsidie.
Daar wordt op dit moment gevraagd om een gewaarmerkte ledenlijst van de sportbond met daarop 
persoonsgegevens van jeugdleden. Echter geeft de KNKV aan dat dit in strijd is met de AVG-regels. 
Tot nu toe werkt de KNKV nog mee aan het verstrekken van de gevraagde lijst, maar dat stopt 
binnenkort wel. Is hier ook rekening mee gehouden in de nieuwe subsidieverordening qua bijlagen bij 
een subsidieaanvraag?
 
Alvast bedankt voor uw reactie.
 
Met vriendelijke groet,
 
x
Secretaris kv d’Ommerdieck, Nieuwleusen

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reactie op de inspraak van KV d’Ommerdieck 

Geacht bestuur,
 
Uw  vraag is duidelijk. Wel is het zo dat de (nieuwe) ASV alleen de algemene bepalingen regelt. De 
door de korfbalvereniging genoemde aan te leveren ledenlijst van de sportbond  betreft specifiek de 
Beleidsregels jeugdsportsubsidie. Zoals gemeld in de mail van 29 september onder het kopje 
” Subsidieregelingen en beleidsregels”, blijven de subsidieregelingen die voor bepaalde subsidies  zijn 
vastgesteld (bijvoorbeeld jeugdsport of cultuur) van toepassing. Wel gaan wij, waar nodig, ook 
subsidieregelingen aanpassen zodat zij aansluiten bij de nieuwe ASV en de uitgangspunten van 
beleid.  De Beleidsregels jeugdsportsubsidie is één van de subsidieregelingen die in 2022 hierop 
bekeken wordt, waarbij o.a. gekeken wordt naar de gevraagde ledenlijst van de sportbond.
 
Kortom: uw reactie vormt geen aanleiding voor aanpassing van de ASV, maar wel nemen we deze 
mee wanneer wij volgend jaar de Beleidsregels jeugdsportsubsidie opnieuw bekijken. Dan zal o.a. 
gekeken worden naar de gevraagde ledenlijst van de sportbond.

Met vriendelijke groeten,
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2. Inspraakreactie PCOB afdeling Nieuwleusen en Dalfsen

Dalfsen, 07-10-2021

Omdat het online contactformulier voor op- en of aanmerkingen mbt de concept ASV niet werkt, stel ik 
mijn vraag hier.

De ASV is mede bedoeld om administratieve rompslomp te beperken aldus burgemeester Erica van 
Lente. Als ouderenvereniging maken we nu gebruik van een meerjaarlijkse subsidie die we een keer 
in de vier jaar moeten aanvragen. Komt deze optie te vervallen in de beoogde opzet en moeten wij 
straks jaarlijks dezelfde subsidie aanvragen? Het ziet er naar uit dat voor bovengenoemde aanpak in 
deze concept ASV de basis wordt gelegd en dat dit volgend jaar bij het invullen van de beleidsregels 
zal worden geconcretiseerd.

Met vriendelijke groeten,

X
Bestuurslid PCOB afdeling Nieuwleusen en Dalfsen

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reactie op de inspraak van PCOB afdeling Nieuwleusen en Dalfsen

Geachte X,

Uw  vraag is duidelijk. De optie voor een meerjaarlijkse subsidie vervalt niet in de nieuwe ASV 2022. 
In de ASV 2022 hebben we gekozen voor de benaming van jaarlijkse- en eenmalige subsidies. Een 
jaarlijkse subsidie is een subsidie die per kalenderjaar of voor een bepaald aantal kalenderjaren aan 
een subsidieontvanger voor een periode van maximaal vier jaar wordt verstrekt.

Na vaststelling van de ASV nemen wij de verschillende opgestelde beleidsregels door of er nog 
aanvullingen en/of herzieningen noodzakelijk zijn. Uw reactie vormt geen aanleiding voor aanpassing 
van de ASV.

Met vriendelijke groeten,


