Memo
Aan: Algemene Ledenvergadering Nederlandse Vereniging voor Raadsleden
Van: bestuur Nederlandse Vereniging voor Raadsleden
Betreft: Begroting 2020, aanpassingen
Den Haag, 27 mei 2020
Beste leden,
In de begroting 2020, zoals die door uw ledenvergadering op 16 november 2019
in Breda is vastgesteld, is een bedrag van 502.500 euro aan subsidies als baten
opgenomen. Dat was een bedrag gebaseerd op de besprekingen die met het
ministerie van BZK over het verstrekken van de subsidie werden gevoerd. Helaas
is ons in februari 2020 gebleken dat voor 2020 het ministerie voorlopig slechts
een bedrag van 353.400 euro aan subsidie heeft toegezegd. Dat betekent ten
opzichte van de begroting een lagere subsidie van 149.100 euro.
Het effect van deze lagere subsidie is dat een aantal beoogde activiteiten in 2020
niet kan worden gerealiseerd. Het betreft onderdelen binnen de projecten
digitale leeromgeving, inventarisatie inwerkprogramma en teamleren. Daarnaast
gaan een aantal andere projecten ter ondersteuning van raad en raadsleden niet
door, te weten de projecten Competentieteller/waarderingscertificaat,
Ontwikkelen door raadsleden en raden met behulp van de competentiescan door
gerichte leertrajecten, Werkgeversfunctie, Specials over de rol en positie van
raadsleden, als ook de onderzoeksprojecten Raadsprogramma’s, Indeling van de
raadszaal en waarderingsonderzoek zijn geschrapt.
Als gevolg daarvan kunnen we andere ondersteunende niet-subsidieprojecten
zoals het project-Ombudsfunctie slechts in beperkte mate uitvoeren. Het
schrappen van de betreffende projecten betekent ook dat verdere
professionalisering van het bureau en ondersteuning niet kan worden doorgezet.
Het effect van de lagere subsidie voor 2020 voor de financiële bedrijfsvoering is
vooralsnog beperkt, mits we een sobere bedrijfsvoering voeren. Wanneer dat lukt,
moet het mogelijk zijn om in 2020 met de begrote inkomsten en de toegezegde
subsidies en programma’s de kosten en uitgaven voor personeel, bureau en
activiteiten te kunnen dekken.

2021 en verder
Wanneer voor 2021 het subsidiebedrag hetzelfde zal zijn als dit jaar en voor 2022
en volgende jaren lager, mogelijk zelfs tot op het niveau van 2017 en daarvoor,
moeten we onze uitgaven stevig verminderen mogelijk zelfs met een verdere
afslanking van de vaste bezetting van ons bureau.
Als gevolg daarvan zal de doorontwikkeling van de ondersteuning van raadsleden,
waarmee we in de vorige raadsperiode zijn gestart en in deze raadsperiode zijn
doorgegaan, moeten worden teruggedraaid, tenzij we andere subsidiebronnen
weten aan te boren of we er in slagen om de overige helft van de raadsleden
allemaal lid te maken. Daarbij is het geen voordeel dat als gevolg van de
coronamaatregelen de financiële positie van talrijke partijen er eerder slechter op
is geworden dan beter.
Het bestuur heeft zijn bezorgdheid over de koerswijziging per brief kenbaar
gemaakt aan het ministerie en tevens verzocht om een gesprek te voeren of de
gezamenlijk in 2013 geformuleerde doelen over de ondersteuning van raadsleden
nog steeds actueel zijn.
Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.

