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Raadsvoorstel 

 
Inleiding 

Op 23 september 2014 nam u een besluit over een pakket aan bezuinigingsmaatregelen op subsidies in 

2015, 2016 en 2017. Vanwege dit besluit werd aan u toegezegd om voor de zomer van 2015 het 

subsidiebeleid te actualiseren. 

 

De actualisering is gebaseerd op het huidige subsidiebeleidskader dat dateert uit 2008. Daarnaast wordt in 

het nieuwe beleidskader rekening gehouden met diverse ontwikkelingen zoals de transitie op het terrein van 

WMO/AWBZ, jeugd en participatie. Deze ontwikkelingen leiden er toe dat ook de ‘Algemene 

subsidieverordening (ASV)’ en de subsidieregeling (voorheen beleidsregels) moeten worden geactualiseerd. 

Een van de maatregelen uit uw besluit van 23 september 2014 betrof het ontwikkelen van een uniforme 

subsidieregeling voor sociaal-culturele voorzieningen. Bij dit besluit nam u hierover een amendement aan. 

Hierin is gevraagd om verschillende scenario’s voor een uniforme regeling uit te werken en met u te 

bespreken. In de Informatievergadering Samenleving van 23 april 2015 zijn diverse scenario’s opiniërend 

besproken.  

De gesubsidieerde organisaties hadden van 8 april tot en met 6 mei 2015 de gelegenheid om zienswijzen in 

te dienen. 

 

Rekening houdend met de ontvangen zienswijzen en de discussie in de Informatievergadering Samenleving 

van 23 april 2015 stellen wij u hierna in dit raadsvoorstel voor om het geactualiseerde subsidiebeleid vast te 

stellen.   
 

Feitelijke informatie 

Actualisering Kadernota Subsidiebeleid 2015 

Bij de actualisering is rekening gehouden met diverse ontwikkelingen. Te denken valt aan de aanbevelingen 

van de Rekenkamercommissie over het subsidiebeleid en het coalitieprogramma 2014-2018 ‘Sociaal Groen 

Sterk Heusden’. In de nieuwe ‘Kadernota Subsidiebeleid 2015’ zijn de belangrijkste maatschappelijke 

effecten geformuleerd; deze willen we met het subsidiebeleid bereiken. Een belangrijk onderdeel vormt ook 

het scheppen van meer ruimte voor kleine maatschappelijke initiatieven in het kader van de decentralisaties 

AWBZ, Jeugdzorg en Participatiewet. De kadernota besteedt onder andere aandacht aan Europese 

Staatssteunregels en de Wet Normering Topinkomens. Ook is er aandacht voor het verder terugdringen van 

de administratieve lasten voor zowel de subsidieontvangers als voor de gemeentelijke organisatie. 

De lijst met subsidiebedragen 2015 is als bijlage toegevoegd aan dit raadsvoorstel.  

 

Notitie uniforme subsidieregeling sociaal-culturele voorzieningen 

De gemeente kent een divers aanbod van sociaal-culturele voorzieningen in de vorm van buurthuizen, 

dorpshuizen en ouderensociëteiten. Deze accommodaties worden momenteel verschillend gesubsidieerd. 

Gelet op de ingediende zienswijzen en de discussie in de Informatievergadering Samenleving is een 

subsidieregeling opgesteld met daarin een combinatie van maatwerk en uniforme uitgangspunten.  

 

Algemene Subsidieverordening gemeente Heusden 2016 (ASV) 

De huidige ASV dateert ook uit 2008. Gezien bovenstaande ontwikkelingen moet de ASV worden 

aangepast. De ASV vormt het juridisch kader voor het verstrekken van subsidies. De ASV heeft geen grote 

veranderingen tot gevolg voor subsidieaanvragers. Bij de nieuwe ASV is onder andere gebruik gemaakt van 

het model van de VNG.  
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Subsidieregeling Maatschappelijke initiatieven gemeente Heusden 2016 

Wij zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het subsidiebeleid, binnen de door u gestelde kaders. In de 

nieuwe ASV staat dat wij bevoegd zijn om nadere regels te stellen in de vorm van beleidsregels of 

subsidieregels. Wij hebben inmiddels, uitgaande van de door u op basis van dit raadsvoorstel te nemen 

besluiten, een nieuwe subsidieregeling vastgesteld. Deze regeling is ter informatie voor u bijgevoegd. In 

deze ‘Subsidieregeling Maatschappelijke initiatieven gemeente Heusden 2016’  zijn de beleidsdoelen, de 

activiteiten, de subsidienormen en aanvullende voorwaarden genoemd om voor subsidie in aanmerking te 

komen. In de subsidieregeling staan de subsidiebedragen 2016, met uitzondering van de budgetsubsidies. 

Voor de budgetsubsidies wordt in 2016 en 2017 verder uitvoering gegeven aan de bezuinigingen zoals in uw 

besluit van 23 september 2014 staat.  
 

Afweging 

Ons voorstel is om voor de actualisering van het subsidiebeleid de ‘Kadernota subsidiebeleid 2015’, de 

‘Notitie uniforme subsidieregeling sociaal-culturele voorzieningen’ en de ‘Algemene Subsidieverordening 

gemeente Heusden 2016’ vast te stellen. Ook stellen wij u voor om kennis te nemen van de 

‘Subsidieregeling Maatschappelijke initiatieven gemeente Heusden 2016’.   
 

Zienswijzen 

Voor de ingekomen zienswijzen en de voorgestelde beantwoording wordt verwezen naar de bijgevoegde 

‘Nota zienswijzen en wijzigingen’. Wij stellen u voor om de ‘Nota zienswijzen en wijzigingen’ vast te stellen.  

 

Inzet van Middelen 

Aan de vaststelling van de ‘Kadernota subsidiebeleid 2015’ en de ‘Algemene Subsidieverordening gemeente 

Heusden 2016’ zijn geen financiële consequenties verbonden. 

De bezuiniging die met de ‘Notitie uniforme subsidieregeling voor sociaal culturele voorzieningen’ moet 

worden gerealiseerd, is als pm-post geraamd. Van de bezuinigingstaakstelling 2016 is een bedrag van  

€ 33.604 nog niet ingevuld. De voorgestelde subsidieregeling leidt tot de volgende besparingen: 

 2016: € 46.523; 

 2017: € 166.125. 

Met deze besparing wordt aan de resterende taakstelling 2016 voldaan.    

Een aantal zaken wordt nog verder onderzocht en uitgewerkt worden. Eerst hierna is er pas duidelijkheid 

over de daadwerkelijk te realiseren besparing vanaf 2017.  Medio 2016 moet dit afgerond zijn. Om deze 

reden, en de hieronder geformuleerde risico’s, vinden wij het gerechtvaardigd om de besparing 2017 niet 

meteen in te rekenen.  

 

Risico's 

Het niet realiseren van de voorstellen uit de ‘Notitie uniforme subsidieregeling voor sociaal-culturele 

voorzieningen’ leidt tot lagere besparingen. Verder is niet uit te sluiten dat er frictiekosten ontstaan als 

gevolg van de voorstellen. Het is mogelijk dat gerechtelijke procedures volgen die voor vertraging van onze 

planning kunnen zorgen waardoor besparingen niet, niet geheel of later gerealiseerd worden.  

 

Procedure 

De ‘Algemene Subsidieverordening gemeente Heusden 2016’ en de ‘Subsidieregeling Maatschappelijke 

initiatieven gemeente Heusden 2016’ treden pas in werking nadat deze zijn bekend gemaakt in het 

elektronisch gemeenteblad. De gemeente doet dit via een gemeenschappelijke voorziening voor officiële 

publicaties op de website www.officielebekendmakingen.nl. Uw besluit wordt verder ook nog bekend 

gemaakt op de informatiepagina Nu & Morgen in de Scherper.  

 

De gesubsidieerde organisaties worden geïnformeerd over uw besluit. 

 

http://www.officielebekendmakingen.nl/
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Voorgenomen  besluit 

Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen. 

 

 

 

 

 

 

Het college van Heusden, 

de secretaris,  de burgemeester, 

 

 

mr. J.T.A.J. van der Ven drs. J. Hamming 
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De raad van Heusden in zijn openbare vergadering van 7 juli 2015; 

 

gezien het voorstel van het college van 26 mei 2015; 

 

gelet op de beraadslaging; 

 
b e s l u i t : 
 

 de volgende nota’s en regelingen vast te stellen: 

 de ‘Nota zienswijzen en wijzigingen’;  

 de ‘Kadernota subsidiebeleid 2015’; 

 de ‘Notitie uniforme subsidieregeling sociaal-culturele voorzieningen’; 

 de ‘Algemene Subsidieverordening gemeente Heusden 2016’. 

 kennis te nemen van de ‘Subsidieregeling Maatschappelijke initiatieven gemeente Heusden 2016’.   

 

 

 

 

 

de griffier, de voorzitter, 

 

 

 

 

 

mw. drs. C.G.W.M. Selman drs. J. Hamming 

 


