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Zaak 

Geachte heer Hoogstraten,

Namens de fractie van de T@B stelde u vragen ingevolge van artikel 12 van het Reglement van Orde 
van de gemeenteraad over de gewijzigde spelregels MAG. Hierbij beantwoorden wij uw vragen. Voor 
de duidelijkheid herhalen wij eerst uw vragen, waarna wij de vragen beantwoorden. 

We hebben op de website van Stuwkracht geconstateerd dat er aangepaste spelregels zijn gekomen 
op de bestaande, afgesproken spelregels binnen de Gemeenteraad. Zoals u weet is de MAG mede in 
het leven geroepen om niet zo maar geld te geven aan sportverenigingen of andere maatschappelijke 
doelen. Hierbij is het uitgangspunt geweest dat het initiatief beloond moet worden in plaats van zonder
opgave geld geven. Dit is in de vorige Raadsperiode een belangrijk speerpunt geweest. Nu zien wij op
de onderstaande link dat een van de nieuwe spelregels is, dat iedere sportvereniging €3,25 per lid 
krijgt. Het totaalbedrag wat dus wordt geschonken, zonder naleving van de afgesproken regels is 
11.000 Euro. Het gaat binnen de MAG om maatschappelijke doelen te belonen, los van ledenaantal. 
Er moet dus ook altijd een aanvraag voor worden gedaan, waarin een duidelijke motivatie staat, wat 
het maatschappelijke doel achter de aanvraag is. https://www.stuwkr8.nl/mag-aanvraag/aanvullende-
mag-spelregels-sportverenigingen/ 

1. Waarom is deze spelregel toegevoegd?
Het opstellen van spelregels voor het verstrekken van MAG-bijdragen is een verantwoordelijkheid van 
StuwKR8. Deze worden dus niet door het college of de gemeenteraad vastgesteld. Met de invoering 
van de MAG heeft de gemeenteraad gekozen voor een werkwijze waarbij door de gemeente gestuurd 
wordt op het behalen van maatschappelijke doelen. De gemeenteraad heeft de regie op de uitvoering 
belegd bij een externe penvoerder, een rol die op dit moment wordt ingevuld door StuwKR8. Zij zijn 
verantwoordelijk voor de wijze waarop financiële bijdragen worden verstrekt aan MAG-partners. 

Overigens betreft het geen aanpassing van de spelregels van StuwKR8 maar een aanvulling, zoals op
de website van StuwKR8 te lezen is. Dit betekent dat altijd aan alle spelregels moet worden voldaan.
Geen enkele MAG-initiatiefnemer ontvangt financiële middelen zonder aanvraag en zonder dat een
prestatie moet worden geleverd die bijdraagt aan de doelen van de MAG.

2. Dient dit de gemeente?
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Zoals hierboven beschreven moet de inzet van StuwKR8, in samenwerking met alle MAG-partners, 
ertoe leiden dat de doelen van de MAG worden behaald. Wanneer deze worden behaald dient dit de 
gemeente. Om te achterhalen of de MAG-doelen worden behaald wordt jaarlijks het MAG-databoek 
geactualiseerd (tellen) en vinden gesprekken plaats met MAG-partners (vertellen).

3. Waarom is de Raad hierin niet geadviseerd / geïnformeerd?
Zie het antwoord op vraag 1.

Als gemeente moeten er maatschappelijke aanvragen via een aanbesteding worden aangevraagd, 
waarbij Servanda en Stuwkr8 altijd twee verschillende organisaties zijn. Nu zien wij een vervlechting 
tussen Stuwkr8 en Servanda (zie bijvoorbeeld de advertentie in de laatste Kompas) en willen u 
daarom het volgende vragen:

4. Wij zien bij deze organisaties dat er 1 medewerkster bij beiden organisaties werkt, waarom is 
dit?

De gemeente gaat niet over de inzet van het personeel van beide organisaties. Dit feit is wel bij de 
gemeente gemeld door de betreffende organisaties. In het besluit voor de invoering van de MAG en in
het contract met StuwKR8 is deze mogelijkheid niet uitgesloten.

5. Wat is de rol en afhankelijkheid van Stuwkr8?
De rol van StuwKR8 is o.a. het verbinden, begeleiden en ondersteunen van MAG-partners, het 
stimuleren van de onderlinge samenwerking tussen MAG-partners,  het opstellen van een 
uitvoeringsplan,  het opstellen van spelregels voor het toekennen en verstrekken van MAG-bijdragen, 
het oplossen van knelpunten in de uitvoering en het zorgen van inhoudelijke en financiële 
verantwoording. 
In dit kader is het daarom belangrijk dat StuwKR8 zich enerzijds opstelt als onafhankelijke partij en 
tegelijkertijd zich niet zelfstandig profileert maar de samenwerking zoekt en partijen verbindt.   

6. Waarom is er voor deze constructie gekozen?
Zie het antwoord op vraag 4.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

Burgemeester en wethouders van Hardinxveld-Giessendam,
de secretaris, de burgemeester,

drs. Robert ’t Hoen MPM Dirk Heijkoop
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