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Advies m.b.t. subsidieaanvraag Flipse, Hoogewoud en Zwijsen
Geacht college,
In deze brief geven wij u een advies over de subsidieaanvraag van L. Flipse, J.C. Hoogewoud en
S.D. Zwijsen op grond van de Subsidieregeling referendum gemeente Houten.
Algemeen
Op grond van de Subsidieregeling referendum brengt de referendumcommissie een advies uit over
aanvragen om subsidie voor activiteiten in het kader van een referendumcampagne. Daartoe zendt
het college de aanvragen meteen na binnenkomst door naar de referendumcommissie.
Tot en met 4 februari jl. kon subsidie worden aangevraagd voor campagneactiviteiten in aanloop naar
het referendum Ruimtelijke Koers Houten 2040.
Wij hebben zes aanvragen ontvangen. Wij hebben geconstateerd dat alle aanvragen tijdig zijn
ingediend en volledig zijn. Zij kunnen alle in behandeling worden genomen.
Vier aanvragen betreffen een tegencampagne, één aanvraag betreft een neutrale campagne en één
aanvraag betreft zowel een neutrale als een tegencampagne.
Voor de activiteiten in het kader van de tegencampagne (evenals voor de vóórcampagne en de
neutrale campagne) is in totaal € 6.000 beschikbaar. Per activiteit kan maximaal € 2.000 subsidie
worden verstrekt. In totaal is er € 16.000 aan subsidie aangevraagd voor een tegencampagne. De
referendumcommissie heeft in haar advies dus keuzes moeten maken en bedragen moeten beperken.
Blijkens de toelichting op de Subsidieregeling referendum is de subsidie bedoeld als tegemoetkoming
in de materiële kosten. Zij hoeft dus niet kostendekkend te zijn. Het is vervolgens aan de aanvrager
om de activiteiten te beperken dan wel om de activiteit gedeeltelijk zelf te bekostigen.
De referendumcommissie heeft de aanvragen in onderlinge samenhang beoordeeld. Wij hebben een
afweging gemaakt aan de hand van de criteria in de Subsidieregeling referendum. Dat wil zeggen dat
er onder meer gekeken is naar een zo goed mogelijke spreiding over de aanvragers en naar diversiteit
in soort en inhoud van de activiteiten.
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De aanvraag
Aangevraagd is:
- € 1.000 voor: Advertenties (incl. digitale en sociale) media
- € 100 voor: Website
- € 900 voor: Flyers drukkosten
Overwegingen en advies
M.b.t. Advertenties
Alle aanvragers die een tegencampagne willen voeren, hebben subsidie aangevraagd voor het
plaatsen van advertenties. Wij adviseren u om alle aanvragers de kosten voor het eenmalig plaatsen
van een advertentie van ¼ pagina in ’t Groentje (inclusief 21% btw) te vergoeden. Die kosten
bedragen (naar boven afgerond) € 470. Wij adviseren u van het gevraagde bedrag € 470 toe te
kennen.
M.b.t. Website
Het betreft de reeds bestaande website www.houtensekoers.nl. Vanuit de veronderstelling dat geen
kosten zijn verbonden aan adverteren op de eigen website, adviseren wij u hiervoor geen subsidie te
verstrekken. Dit doe wij mede omdat bij de toekenning van het totale subsidiebedrag van € 6.000
keuzes moeten worden gemaakt.
M.b.t. Flyers drukkosten
Het aangevraagde bedrag is hoog in verhouding tot de subsidie die andere aanvragers hebben
aangevraagd voor flyers. Mede in aanmerking genomen dat er in totaal maximaal € 6.000 subsidie
voor tegencampagnes kan worden verstrekt, adviseren wij u € 700 subsidie in plaats van de
aangevraagde € 900 te verstrekken.
Conclusie
Aanvrager heeft voor drie activiteiten totaal € 2.000 subsidie aangevraagd. Wij adviseren u aan deze
aanvrager € 1.170 subsidie toe te kennen voor het plaatsen van een advertentie (€ 470) en de
drukkosten van flyers (€ 700).
Met vriendelijke groet,
de referendumcommissie
de voorzitter,

de secretaris,

C.C.L. Wagenaar

I.H. Derks
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Advies m.b.t. subsidieaanvraag Hamoen, Van Leeuwen en Vermaat
Geacht college,
In deze brief geven wij u een advies over de subsidieaanvraag van W. Hamoen, G. van Leeuwen en
P.C. Vermaat op grond van de Subsidieregeling referendum gemeente Houten.
Algemeen
Op grond van de Subsidieregeling referendum brengt de referendumcommissie een advies uit over
aanvragen om subsidie voor activiteiten in het kader van een referendumcampagne. Daartoe zendt
het college de aanvragen meteen na binnenkomst door naar de referendumcommissie.
Tot en met 4 februari jl. kon subsidie worden aangevraagd voor campagneactiviteiten in aanloop naar
het referendum Ruimtelijke Koers Houten 2040.
Wij hebben zes aanvragen ontvangen. Wij hebben geconstateerd dat alle aanvragen tijdig zijn
ingediend en volledig zijn. Zij kunnen alle in behandeling worden genomen.
Vier aanvragen betreffen een tegencampagne, één aanvraag betreft een neutrale campagne en één
aanvraag betreft zowel een neutrale als een tegencampagne.
Voor de activiteiten in het kader van de tegencampagne (evenals voor de vóórcampagne en de
neutrale campagne) is in totaal € 6.000 beschikbaar. Per activiteit kan maximaal € 2.000 subsidie
worden verstrekt. In totaal is er € 16.000 aan subsidie aangevraagd voor een tegencampagne. De
referendumcommissie heeft in haar advies dus keuzes moeten maken en bedragen moeten beperken.
Blijkens de toelichting op de Subsidieregeling referendum is de subsidie bedoeld als tegemoetkoming
in de materiële kosten. Zij hoeft dus niet kostendekkend te zijn. Het is vervolgens aan de aanvrager
om de activiteiten te beperken dan wel om de activiteit gedeeltelijk zelf te bekostigen.
De referendumcommissie heeft de aanvragen in onderlinge samenhang beoordeeld. Wij hebben een
afweging gemaakt aan de hand van de criteria in de Subsidieregeling referendum. Dat wil zeggen dat
er onder meer gekeken is naar een zo goed mogelijke spreiding over de aanvragers en naar diversiteit
in soort en inhoud van de activiteiten.
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De aanvraag
Aangevraagd is:
- € 2.000 voor: Billboardcampagne
- € 1.000 voor: Columns als advertenties in ‘t Groentje
Overwegingen en advies
M.b.t. Billboardcampagne
In totaal hebben de aanvragers in het kader van de tegencampagnes voor 16 activiteiten subsidie
aangevraagd. Het is van belang dat met het beschikbare bedrag van € 6.000 zoveel mogelijk
verschillende activiteiten worden gesubsidieerd. Daarom is er geen financiële ruimte om het maximale
bedrag van € 2.000 voor een activiteit toe te kennen. Wij adviseren u € 1.000 toe te kennen. Daarvan
zou aanvrager volgens ons onderzoek een week billboards moeten kunnen plaatsen.
M.b.t. Columns als advertenties in ‘t Groentje
Alle aanvragers die een tegencampagne willen voeren, hebben subsidie aangevraagd voor het
plaatsen van advertenties. Wij adviseren u om alle aanvragers de kosten voor het eenmalig plaatsen
van een advertentie van ¼ pagina in ’t Groentje (inclusief 21% btw) te vergoeden. Die kosten
bedragen (naar boven afgerond) € 470. Wij adviseren u van het gevraagde bedrag € 470 toe te
kennen.
Conclusie
Aanvrager heeft voor twee activiteiten totaal € 3.000 subsidie aangevraagd. Wij adviseren u aan deze
aanvrager € 1.470 toe te kennen voor een billboardcampagne (€ 1.000) en het plaatsen van een
advertentie (€ 470).
Met vriendelijke groet,
de referendumcommissie
de voorzitter,

de secretaris,

C.C.L. Wagenaar

I.H. Derks
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Advies m.b.t. subsidieaanvraag Jonkers, Standhardt en Wijsmuller
Geacht college,
In deze brief geven wij u een advies over de subsidieaanvraag van de heer C.A. Jonkers, mevrouw
P.A.W. Standhardt-Jonkers en mevrouw J.M. Wijsmuller.
Algemeen
Op grond van de Subsidieregeling referendum brengt de referendumcommissie een advies uit over
aanvragen om subsidie voor activiteiten in het kader van een referendumcampagne. Daartoe zendt
het college de aanvragen meteen na binnenkomst door naar de referendumcommissie.
Tot en met 4 februari jl. kon subsidie worden aangevraagd voor campagneactiviteiten in aanloop naar
het referendum Ruimtelijke Koers Houten 2040.
Wij hebben zes aanvragen ontvangen. Wij hebben geconstateerd dat alle aanvragen tijdig zijn
ingediend en volledig zijn. Zij kunnen alle in behandeling worden genomen.
Vier aanvragen betreffen een tegencampagne, één aanvraag betreft een neutrale campagne en één
aanvraag betreft zowel een neutrale als een tegencampagne.
Voor de activiteiten in het kader van de tegencampagne (evenals voor de vóórcampagne en de
neutrale campagne) is in totaal € 6.000 beschikbaar. Per activiteit kan maximaal € 2.000 subsidie
worden verstrekt. In totaal is er € 16.000 aan subsidie aangevraagd voor een tegencampagne. De
referendumcommissie heeft in haar advies dus keuzes moeten maken en bedragen moeten beperken.
Blijkens de toelichting op de Subsidieregeling referendum is de subsidie bedoeld als tegemoetkoming
in de materiële kosten. Zij hoeft dus niet kostendekkend te zijn. Het is vervolgens aan de aanvrager
om de activiteiten te beperken dan wel om de activiteit gedeeltelijk zelf te bekostigen.
De referendumcommissie heeft de aanvragen in onderlinge samenhang beoordeeld. Wij hebben een
afweging gemaakt aan de hand van de criteria in de Subsidieregeling referendum. Dat wil zeggen dat
er onder meer gekeken is naar een zo goed mogelijke spreiding over de aanvragers en naar diversiteit
in soort en inhoud van de activiteiten.
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Beroep op hardheidsclausule
Aanvrager doet een beroep op de hardheidsclausule (art. 12 lid 1 Subsidieregeling referendum) om
subsidie toegekend te krijgen voor activiteiten die na 26 januari 2021 en vanaf het moment van de
subsidieaanvraag zijn verricht.
Aanvrager stelt dat als de subsidieregeling naar de letter wordt uitgevoerd, niet of nauwelijks
campagne kan worden gevoerd, vanwege de korte periode tussen de beslissing op de
subsidieaanvraag en de datum van het referendum. In artikel 5, onder a, van de subsidieregeling, is
bepaald dat subsidie wordt geweigerd als of voor zover de activiteiten hebben plaatsgevonden
voordat op de aanvraag is beslist. Volgens aanvrager werkt deze bepaling onevenredig hard uit, gelet
op die korte periode. Aanvrager vindt dat hierbij in aanmerking moet worden genomen dat de
publiciteitscampagne vóór de Ruimtelijke Koers per saldo al maandenlang wordt gevoerd en dat
daaraan een substantieel deel van het reeds gespendeerde bedrag van € 1,5 miljoen voor de
Ruimtelijke Koers besteed is.
Advies m.b.t. toepassing hardheidsclausule
Artikel 12 lid 1 van de Subsidieregeling referendum luidt:
Het college kan van een of meer bepaalde artikelen of artikelleden van deze regeling afwijken als
daaraan vasthouden voor een subsidieaanvrager of -ontvanger gevolgen zou hebben die wegens
bijzondere omstandigheden onevenredig zouden zijn tot de daarmee te dienen belangen.
Bij de toepassing van de hardheidsclausule gaat het om onverwachte situaties. Hoewel de
subsidieregeling niet alleen betrekking heeft op het referendum over de Ruimtelijke Koers, is deze wel
met het oog daarop tot stand gekomen. Hierbij is voorzien dat de campagneperiode kort zou zijn, wat
vooral het gevolg is van de wens om het referendum gelijktijdig met de Tweede Kamerverkiezingen te
houden.
De hardheidsclausule is bedoeld voor subsidieaanvragers die in bijzondere omstandigheden verkeren
en die als gevolg daarvan bij toepassing van de subsidieregeling onevenredig benadeeld zouden
worden. Aanvrager verkeert ten opzichte van andere subsidieaanvragers niet in bijzondere
omstandigheden.
Om deze reden adviseert de referendumcommissie het beroep op de hardheidsclausule niet te
honoreren.
Aanvrager heeft aangegeven dat in de campagne geen sprake van een gelijk speelveld is, omdat het
college reeds maandenlang campagne zou voeren en daarvoor veel meer middelen beschikbaar heeft
dan de subsidieaanvragers. Naar aanleiding hiervan merkt de referendumcommissie het volgende op.
De Ruimtelijke Koers is een gemeentelijk programma waar een communicatiebudget voor is, zoals dat
ook voor andere programma’s en projecten van de gemeente geldt. De communicatie die tot nu toe
over de Ruimtelijke Koers heeft plaatsgevonden is niet aan te merken als campagne in het kader van
het referendum. In campagnetijd ligt het anders. Het college mag als voorstander van de Ruimtelijke
Koers campagne voeren. Met het oog op een gelijk speelveld kan het daarvoor geen gebruik maken
van gemeentelijke (communicatie)middelen. Evenmin kan van uitgebreide ambtelijke ondersteuning
sprake zijn. De collegeleden zullen zelf ‘op de zeepkist’ moeten gaan staan.
Ook raadsleden kunnen campagne voeren. Dit is inherent aan hun rol als volksvertegenwoordiger. De
raadsfracties kunnen echter geen aanspraak maken op ondersteuning op grond van de
Subsidieregeling referendum.
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De aanvraag
Voor een neutrale campagne is aangevraagd:
- € 2.613,30 (incl. btw) voor: 6 advertenties in ‘t Groentje
Voor een tegencampagne is aangevraagd:
- € 1.650 voor: Posters en drukwerk (22.000 stuks)
- € 525 voor: Posters grote borden (20 stuks; € 500) en Posters A2 extra (200 stuks; € 25)
- € 2.000 voor: Advertentie groot (5 keer)
- € 1.000 voor: Advertentie klein (4 keer)
- € 40 voor: Website in de lucht
- € 1.000 voor: Filmpje maken
- € 500 voor: Kosten vormgever
Overwegingen en advies
M.b.t. neutrale campagne
Aanvrager geeft aan een neutrale campagne te willen voeren om mensen op te roepen vooral te
(komen) stemmen.
Op grond van artikel 4 lid 1, onder a, van de Subsidieregeling referendum wordt een aanvraag
beoordeeld op de mate waarin deze naar redelijke verwachting een bijdrage zal leveren aan het
publieke debat of de individuele meningsvorming. Naar het oordeel van de referendumcommissie
wordt met een opkomstbevorderende campagne geen bijdrage geleverd aan het publieke debat of de
individuele meningsvorming. Daarom adviseren wij u hiervoor geen subsidie te verstrekken.
Dit neemt overigens niet weg dat het van belang is de opkomst te bevorderen. Het is aan de
gemeente dit te doen.
M.b.t. tegencampagne
M.b.t. Posters en drukwerk en Kosten vormgever
De referendumcommissie heeft posters waargenomen en haar is bekend dat er flyers en posters aan
huis zijn bezorgd. Op basis daarvan gaat zij er vanuit dat deze kosten reeds zijn gemaakt en de
activiteiten dus al hebben plaatsgevonden. Wij adviseren u de subsidie op grond van artikel 5, onder
a, van de Subsidieregeling referendum te weigeren.
M.b.t. Posters grote borden en Posters A2 extra
Aangenomen dat deze activiteiten nog niet zijn uitgevoerd, adviseren wij u hiervoor subsidie toe te
kennen.
M.b.t. Advertentie groot en Advertentie klein
Alle aanvragers die een tegencampagne willen voeren, hebben subsidie aangevraagd voor het
plaatsen van advertenties. Wij adviseren u om alle aanvragers de kosten voor het eenmalig plaatsen
van een advertentie van ¼ pagina in ’t Groentje (inclusief 21% btw) te vergoeden. Die kosten
bedragen (naar boven afgerond) € 470. Wij adviseren u van het gevraagde bedrag € 470 toe te
kennen.
M.b.t. Website in de lucht
Bij een andere aanvrager hebben wij u aangeraden om geen subsidie voor kosten voor een website te
subsidiëren, mede omdat bij de toekenning van het totale subsidiebedrag van € 6.000 keuzes moeten
worden gemaakt. Wij adviseren u om hierin één lijn te trekken. Daar komt bij dat het een reeds
bestaande website betreft. De kosten van het opzetten daarvan komen op grond van artikel 5, onder
a, van de Subsidieregeling referendum niet voor subsidie in aanmerking.
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M.b.t. Filmpje maken
Van de vijf aanvragers voor een tegencampagne hebben er twee subsidie voor het maken van
filmpjes aangevraagd. Deze activiteit komt de diversiteit van de campagneactiviteiten (zie criterium
van artikel 4 lid 1, onder d, van de Subsidieregeling referendum) ten goede. Met betrekking tot de
andere aanvrager hebben wij u geadviseerd € 585 subsidie te verstrekken, bestaande uit de
maximale subsidie voor loonkosten van een externe professional en de huur van een camera. Wij
adviseren u om ook hierin één lijn te trekken en € 585 subsidie te verstrekken.
Conclusie
Wij adviseren u om het beroep van aanvrager op de hardheidsclausule niet te honoreren.
M.b.t. neutrale campagne
Wij adviseren u hiervoor geen subsidie toe te kennen.
M.b.t. tegencampagne
Aanvrager heeft voor zes activiteiten en voor de kosten van een vormgever totaal € 8.125,15 (incl.
btw) subsidie aangevraagd. Wij adviseren u aan deze aanvrager € 1.579 toe te kennen voor posters
op grote borden en posters A2 (€ 500 resp. € 24), het plaatsen van een advertentie (€ 470) en het
maken van een filmpje (€ 585).
Met vriendelijke groet,
de referendumcommissie
de voorzitter,

de secretaris,

C.C.L. Wagenaar

I.H. Derks
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Advies m.b.t. subsidieaanvraag Omroep Houten
Geacht college,
In deze brief geven wij u een advies over de subsidieaanvraag van Stichting Media Houten (Omroep
Houten).
Algemeen
Op grond van de Subsidieregeling referendum brengt de referendumcommissie een advies uit over
aanvragen om subsidie voor activiteiten in het kader van een referendumcampagne. Daartoe zendt
het college de aanvragen meteen na binnenkomst door naar de referendumcommissie.
Tot en met 4 februari jl. kon subsidie worden aangevraagd voor campagneactiviteiten in aanloop naar
het referendum Ruimtelijke Koers Houten 2040.
Wij hebben zes aanvragen ontvangen. Wij hebben geconstateerd dat alle aanvragen tijdig zijn
ingediend en volledig zijn. Zij kunnen alle in behandeling worden genomen.
Vier aanvragen betreffen een tegencampagne, één aanvraag betreft een neutrale campagne en één
aanvraag betreft zowel een neutrale als een tegencampagne.
Voor de activiteiten in het kader van neutrale campagne (evenals voor de vóórcampagne en de
tegencampagne) is in totaal € 6.000 beschikbaar. Per activiteit kan maximaal € 2.000 subsidie worden
verstrekt.
De aanvraag
Aangevraagd is € 2000 voor een videodocumentaire. Het aangevraagde bedrag is als volgt
gespecificeerd:
- coronabeschermingsmiddelen
€ 300
- studioactiviteiten editing
€ 400
- reis- en verblijfskosten vrijwilligers
€ 300
- huur ruimte voor debat
€ 600
- huur ruimte voor interviews
€ 400
Overwegingen en advies
De aanvraag voldoet aan de beoordelingscriteria van de Subsidieregeling referendum. Zo is de
activiteit in zichzelf divers, doordat onder andere interviews, debat en locatiebeelden er deel van
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uitmaken. Daarnaast is de activiteit breed toegankelijk. De referendumcommissie acht de opgevoerde
kosten alleszins redelijk, al is haar niet geheel duidelijk waaruit de verblijfskosten van vrijwilligers
bestaan. Wij veronderstellen dat het om bijvoorbeeld catering gaat.
Er is ruimte om het gehele gevraagde bedrag toe te kennen, omdat er slechts één andere aanvraag
voor subsidie in het kader van een neutrale campagne is ingediend (en de referendumcommissie
adviseert deze aanvraag niet te honoreren).
Conclusie
Aanvrager heeft € 2000 subsidie aangevraagd. Wij adviseren u het volledige bedrag toe te kennen.
Met vriendelijke groet,
de referendumcommissie
de voorzitter,

de secretaris,

C.C.L. Wagenaar

I.H. Derks
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Advies m.b.t. subsidieaanvraag Van der Linden, Struikmans en Snippe
Geacht college,
In deze brief geven wij u een advies over de subsidieaanvraag van de heer P.W. van der Linden, de
heer H. Struikmans en mevrouw G.E. Snippe-Hielken op grond van de Subsidieregeling referendum
gemeente Houten.
Algemeen
Op grond van de Subsidieregeling referendum brengt de referendumcommissie een advies uit over
aanvragen om subsidie voor activiteiten in het kader van een referendumcampagne. Daartoe zendt
het college de aanvragen meteen na binnenkomst door naar de referendumcommissie.
Tot en met 4 februari jl. kon subsidie worden aangevraagd voor campagneactiviteiten in aanloop naar
het referendum Ruimtelijke Koers Houten 2040.
Wij hebben zes aanvragen ontvangen. Wij hebben geconstateerd dat alle aanvragen tijdig zijn
ingediend en volledig zijn. Zij kunnen alle in behandeling worden genomen.
Vier aanvragen betreffen een tegencampagne, één aanvraag betreft een neutrale campagne en één
aanvraag betreft zowel een neutrale als een tegencampagne.
Voor de activiteiten in het kader van de tegencampagne (evenals voor de vóórcampagne en de
neutrale campagne) is in totaal € 6.000 beschikbaar. Per activiteit kan maximaal € 2.000 subsidie
worden verstrekt. In totaal is er € 16.000 aan subsidie aangevraagd voor een tegencampagne. De
referendumcommissie heeft in haar advies dus keuzes moeten maken en bedragen moeten beperken.
Blijkens de toelichting op de Subsidieregeling referendum is de subsidie bedoeld als tegemoetkoming
in de materiële kosten. Zij hoeft dus niet kostendekkend te zijn. Het is vervolgens aan de aanvrager
om de activiteiten te beperken dan wel om de activiteit gedeeltelijk zelf te bekostigen.
De referendumcommissie heeft de aanvragen in onderlinge samenhang beoordeeld. Wij hebben een
afweging gemaakt aan de hand van de criteria in de Subsidieregeling referendum. Dat wil zeggen dat
er onder meer gekeken is naar een zo goed mogelijke spreiding over de aanvragers en naar diversiteit
in soort en inhoud van de activiteiten.
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De aanvraag
Aangevraagd is:
- 3 x € 400 (excl. btw) + 3 x € 250 (i.v.m. full colour) voor: Plaatsing van 3 advertenties (1/2
pagina, full colour) in Houtens Nieuws/Groentje
- € 1.000 (excl. btw) voor: Vlugschrift (oplage 3000 x 1 A4 full colour)
Overwegingen en advies
M.b.t. Plaatsing van 3 advertenties
Alle aanvragers die een tegencampagne willen voeren, hebben subsidie aangevraagd voor het
plaatsen van advertenties. Wij adviseren u om alle aanvragers de kosten voor het eenmalig plaatsen
van een advertentie van ¼ pagina in ’t Groentje (inclusief 21% btw) te vergoeden. Die kosten
bedragen (naar boven afgerond) € 470. Wij adviseren u van het gevraagde bedrag € 470 toe te
kennen.
M.b.t. Vlugschrift
Aanvrager heeft aangegeven dat in de week voorafgaande aan het referendum een vlugschrift wordt
verspreid in de vier wijken de Hoeven, de Gaarden, de Borchen en de Campen. Wij adviseren u geen
subsidie toe te kennen voor deze activiteit op grond van het criterium van artikel 4 lid 1, onder b, van
de Subsidieregeling referendum: de activiteiten moeten in voldoende mate voor de inwoners
toegankelijk zijn en/of de uitingen moeten in voldoende mate openbaar zijn. Blijkens de toelichting op
de regeling wordt gekeken of de activiteit goed toegankelijk is voor publiek of op een andere wijze de
inwoners van Houten bereikt. Met deze activiteit bereikt de aanvrager slechts een beperkt aantal
inwoners, terwijl andere aanvragers in het kader van een tegencampagne breder flyers of iets
dergelijks willen verspreiden.
Conclusie
Aanvrager heeft voor twee activiteiten totaal € 2.950 subsidie aangevraagd. Wij adviseren u aan deze
aanvrager € 470 subsidie toe te kennen voor het plaatsen van een advertentie.
Met vriendelijke groet,
de referendumcommissie
de voorzitter,

de secretaris,

C.C.L. Wagenaar

I.H. Derks
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Advies m.b.t. subsidieaanvraag Smith, de Graaf en Castelijns
Geacht college,
In deze brief geven wij u een advies over de subsidieaanvraag van B.N. Smith, P. de Graaf en B.
Castelijns op grond van de Subsidieregeling referendum gemeente Houten.
Algemeen
Op grond van de Subsidieregeling referendum brengt de referendumcommissie een advies uit over
aanvragen om subsidie voor activiteiten in het kader van een referendumcampagne. Daartoe zendt
het college de aanvragen meteen na binnenkomst door naar de referendumcommissie.
Tot en met 4 februari jl. kon subsidie worden aangevraagd voor campagneactiviteiten in aanloop naar
het referendum Ruimtelijke Koers Houten 2040.
Wij hebben zes aanvragen ontvangen. Wij hebben geconstateerd dat alle aanvragen tijdig zijn
ingediend en volledig zijn. Zij kunnen alle in behandeling worden genomen.
Vier aanvragen betreffen een tegencampagne, één aanvraag betreft een neutrale campagne en één
aanvraag betreft zowel een neutrale als een tegencampagne.
Voor de activiteiten in het kader van de tegencampagne (evenals voor de vóórcampagne en de
neutrale campagne) is in totaal € 6.000 beschikbaar. Per activiteit kan maximaal € 2.000 subsidie
worden verstrekt. In totaal is er € 16.000 aan subsidie aangevraagd voor een tegencampagne. De
referendumcommissie heeft in haar advies dus keuzes moeten maken en bedragen moeten beperken.
Blijkens de toelichting op de Subsidieregeling referendum is de subsidie bedoeld als tegemoetkoming
in de materiële kosten. Zij hoeft dus niet kostendekkend te zijn. Het is vervolgens aan de aanvrager
om de activiteiten te beperken dan wel om de activiteit gedeeltelijk zelf te bekostigen.
De referendumcommissie heeft de aanvragen in onderlinge samenhang beoordeeld. Wij hebben een
afweging gemaakt aan de hand van de criteria in de Subsidieregeling referendum. Dat wil zeggen dat
er onder meer gekeken is naar een zo goed mogelijke spreiding over de aanvragers en naar diversiteit
in soort en inhoud van de activiteiten.
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De aanvraag
Aangevraagd is:
- € 585 voor: Maken filmpjes; huur camera (€ 60) en camerawerk/editen/publiceren (15 uur x €
35 = € 525)
- € 363 voor: Verspreiden flyer; ontwerp (€ 181,50) en 5000 stuks drukwerk (€ 181,50)
- € 363 voor: Advertentie Groentje (1/2 pagina)
Overwegingen en advies
M.b.t. Maken filmpjes
Van de vijf aanvragers voor een tegencampagne hebben er twee subsidie voor het maken van
filmpjes aangevraagd. Deze activiteit komt de diversiteit van de campagneactiviteiten (zie criterium
van artikel 4 lid 1, onder d, van de Subsidieregeling referendum) ten goede. Aanvrager vraagt de
maximale subsidie voor de loonkosten van een externe professional aan. Ervan uitgaande dat
aanvrager professionele filmpjes wil laten maken en daartoe zelf niet in staat is, acht de
referendumcommissie de loonkosten onvermijdelijk en komen deze voor subsidie in aanmerking. De
kosten voor de huur van een camera komen de referendumcommissie redelijk voor. Wij adviseren u
dan ook het gevraagde bedrag toe te kennen.
M.b.t. Verspreiden flyer
Uit de toelichting van aanvrager maken wij op dat het de bedoeling is de flyers in elk geval in Houten
Noord-Oost en in Houten Noord-West te verspreiden. Met dit aanzienlijke deel van de gemeente
Houten achten wij het bereik voldoende. Wij adviseren u het gevraagde bedrag toe te kennen.
M.b.t. Advertentie Groentje
Alle aanvragers die een tegencampagne willen voeren, hebben subsidie aangevraagd voor het
plaatsen van advertenties. Wij adviseren u om alle aanvragers de kosten voor het eenmalig plaatsen
van een advertentie van ¼ pagina in ’t Groentje (inclusief 21% btw) te vergoeden. Die kosten
bedragen (naar boven afgerond) € 470. Aanvrager heeft € 363 aangevraagd. Meer dan het
aangevraagde kan niet worden toegekend. Wij adviseren u dan ook het gevraagde bedrag toe te
kennen.
Conclusie
Aanvrager heeft voor drie activiteiten totaal € 1.311 subsidie aangevraagd. Wij adviseren u aan deze
aanvrager het volledige bedrag toe te kennen voor het maken van filmpjes (€ 585), het maken van
flyers (€ 363) en het plaatsen van een advertentie (€ 363).
Met vriendelijke groet,
de referendumcommissie
de voorzitter,

de secretaris,

C.C.L. Wagenaar

I.H. Derks
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