
Geachte heer Van Dam, 
 
Dwarsverband waarschuwt al enige jaren voor de voortdurend stijgende regeldruk van de overheid op de 
aangesloten buurt- en wijkcentra in zelfbeheer. Deels voortvloeiend uit maatregelen van de Rijksoverheid (zoals 
verplichtingen uit de WBTR, de AVG of vermelding in het UBO-register), maar ook door maatregelen van 
gemeentezijde en de verplichte eHerkenning. En opnieuw stellen we een extra verzwaring van de regelgeving vast.  
Onze leden moeten voortaan, naar het zich laat aanzien halfjaarlijks financieel en inhoudelijk verantwoording 
aanbieden. Dit naar aanleiding van de subsidieregeling Vrijwillige Inzet Voor Elkaar. Tot nu toe was er sprake van 
een jaarlijkse rapportage.  
 
Uit een inventarisatie onder onze leden blijkt dat de verdubbeling wordt beschouwd als een onnodige 
administratieve verzwaring van de administratieve verplichtingen. De leden zien de meerwaarde van een 
tussentijdse rapportage niet in, deze zal ook maar minimaal verschillen van de jaarlijkse rapportage. Veel locaties 
hebben al jarenlang een subsidierelatie met de gemeente, die ondertussen goed op de hoogte zou moeten zijn van 
het reilen en zeilen bij de locatie. Voor enkele locaties geldt een tijdelijke eis voor een halfjaarlijkse rapportage, 
omdat zij bijvoorbeeld in een verandertraject zitten. Hier kunnen de desbetreffende locaties wel begrip voor 
opbrengen.  
 
Het is begrijpelijk, dat de gemeente vaker een verantwoording vraagt, als daar een concrete aanleiding voor is. 
Maar tot nu toe is de noodzaak om de verantwoordingen te verdubbelen uit niets gebleken. 
  
Daarnaast verplicht de gemeente nu de locaties aanwezig te zijn bij halfjaarlijkse dialoogsessies. De insteek van 
deze dialoogsessies is voor velen onduidelijk en ook hiervan wordt de meerwaarde niet gezien. 
 
Dwarsverband is van harte bereid om door de gemeente gewenste gesprekken met locaties te organiseren. We 
nodigen de gemeente uit om actief deel te nemen aan het gesprek en met de locaties mee te denken. Maar er kan 
natuurlijk geen sprake zijn van een verplichting. 
 
Daarom verzoeken wij de gemeente om de extra verantwoording te heroverwegen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Hans Elsendoorn, 
Voorzitter Vereniging Dwarsverband 


