Toelichting Uitvoeringsregeling subsidie communicatie opvangcentra wilde dieren
Noord-Holland 2021
Artikel 2
Subsidie kan worden verstrekt voor de volgende activiteiten van de opvangcentra van wilde
dieren:
a. het geven van voorlichting;
b. het werven van fondsen;
c. het werven van vrijwilligers, en
d. het opstellen van een communicatieplan.
Toelichting: De subsidie is bedoeld voor communicatieactiviteiten die betrekking hebben op:
a. het geven van voorlichting, bijvoorbeeld over het gedrag van wilde dieren en hoe om te gaan
met deze wilde dieren. Dit heeft zowel betrekking op voorlichting voor particulieren als
organisaties.
b. het werven van fondsen, bijvoorbeeld middels inzamelacties via de website, social media,
collecte of de gemeente. Ook informatiemarkten, braderieën of lobbyactiviteiten kunnen
hieronder vallen.
c. het werven van vrijwilligers, bijvoorbeeld via de website, social media of nieuwsbrief.
d. het opstellen van een communicatieplan, ten behoeve van het opstellen van een breed
communicatieplan voor bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) het betrokken houden van diverse
doelgroepen (vrijwilligers, donateurs en aanbrengers). Dit zou eventueel via inhuur mogelijk zijn.
Artikel 5
Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond voor het jaar 2021 vast op € 100.000,-.
Toelichting: Vooralsnog is €100.000 beschikbaar voor het jaar 2021. Mocht er budget
overblijven ten aanzien van de opdracht voor het opstellen van formats voor wettelijk verplichte
protocollen, dan zou het subsidieplafond van de uitvoeringsregeling ten behoeve van
communicatie opgehoogd kunnen worden.
Artikel 6
4. Per opvangcentrum wordt niet meer dan één aanvraag om subsidie ingewilligd.
Toelichting: Ingeval het subsidieplafond van de uitvoeringsregeling opgehoogd wordt dient er
opnieuw bekeken te worden of de opvangcentra een tweede aanvraag kunnen indienen.
Artikel 7
Subsidie wordt geweigerd indien:
a. de activiteit financieel niet haalbaar is;
b. de activiteit naar het oordeel van Gedeputeerde Staten niet bijdraagt aan de kwaliteit van
de opvang van wilde dieren.
Toelichting: De subsidieactiviteiten (zie artikel 2) hoeven niet direct aan de kwaliteit van de
daadwerkelijke opvang van wilde dieren bij te dragen. De subsidieactiviteiten zijn hier wel
relevant voor omdat elk van de vier genoemde gebieden (geven van voorlichting, werven van
fondsen en vrijwilligers of het opstellen van een communicatieplan) bijdragen aan ruimte in tijd
en budget van een opvangcentrum. Daarmee creëert deze uitvoeringsregeling een
handelingsperspectief om tijd en geld te investeren in de kwaliteit. In tegenstelling tot het
subsidiëren van opvangcentra in hun operationele kosten, draagt een uitvoeringsregeling
subsidie voor communicatie eraan bij dat opvangcentra beter in staat zijn om zelfstandig hun
financiën rond kunnen krijgen en daarmee ook duurzaam worden geholpen.

