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  Raadsvergadering van 27 augustus 2013 Agendapunt 

Datum 

Voorstel van 

Onderwerp 

Programma 

 2 juli 2013 

College 

Modernisering en harmonisering subsidiebeleid gemeente Schagen  

Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke 

dienstverlening 

 

   

Samenvatting

Op grond van de Wet Arhi (Algemene regels herindeling) dient binnen twee jaar het 

subsidiebeleid van de voormalige gemeenten Harenkarspel, Schagen en Zijpe geharmoniseerd 

te zijn. Daarnaast is er de recent vastgestelde Meerjarenvisie 2014-2018 van de gemeente 

Schagen en zijn er de ontwikkelingen op het gebied van het sociaal domein (lees: de 3 

decentralisaties). Er wordt een directe link gelegd met het accommodatiebeleid. 

 

Voorgesteld besluit

Om te komen tot een nieuw subsidiebeleid te besluiten  

- in te stemmen met de kaders die zijn gegeven in de bestuursopdracht 

- in te stemmen met de inhoudelijke en technische uitgangspunten voor het nieuwe 

subsidiestelsel. 

 

Advies raadscommissie

De raadscommissie Samenleving adviseert in haar vergadering op 13 augustus 2013 het voorstel 

te agenderen voor de raad van 27 augustus 2013 als bespreekstuk. 

 

 

 

 

 

 

Raadsvoorstel 
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1 Aanleiding

Op grond van de Wet Arhi (Algemene regels herindeling) dient binnen twee jaar, dus per 1 

januari 2015 het subsidiebeleid van de voormalige gemeenten Harenkarspel, Schagen en Zijpe 

geharmoniseerd te zijn. Daarnaast is er de recent vastgestelde Meerjarenvisie 2014-2018 van de 

gemeente Schagen en zijn er de ontwikkelingen op het gebied van het sociaal domein (lees: de 

3 decentralisaties). Er wordt een directe link gelegd met het accommodatiebeleid. 

 

 

2 Doelstelling en maatschappelijke effecten

Het doel van het voorstel  is het moderniseren en innoveren van het subsidiestelsel. Hierbij wordt 

aansluiting gezocht bij de maatschappelijke effecten en doelstellingen die verwoord zijn in de 

Meerjarenvisie 2014-2018 van de gemeente Schagen, nl. de zelfredzaamheid van de inwoner en 

meer mensen structureel aan het werk. Ook bij de ontwikkelingen in het sociaal domein wordt 

naadloos aangesloten, alsmede bij het nieuw vast te stellen gezondheidsbeleid, gericht op de 

keuze van gezonde leefstijl (meer bewegen en kennis en vaardigheden). 

 

3 Bestuursopdracht

De huidige subsidiestelsels van de drie oude gemeenten passen niet bij de toekomst: de 

veranderingen in het sociaal domein. Tevens is er in de Meerjarenvisie 2014-2018 neergelegd dat 

er moet worden ingespeeld op de veranderende samenleving en meer gedaan moet worden 

met minder geld. Om op bovenstaande in te spelen is een modernisering en harmonisering van 

het subsidiebeleid noodzakelijk.  

 

Om te komen tot een nieuw subsidiebeleid wordt u verzocht in te stemmen met de kaders die 

worden gegeven in deze bestuursopdracht. U treft achtereenvolgens aan: 

- De uitgangspunten voor een nieuw subsidiebeleid 

- Het proces 

- Randvoorwaarden 

 

Inhoudelijke en technische uitgangspunten voor een nieuw subsidiestelsel: 

- De gemeente Schagen subsidieert uitsluitend activiteiten die (substantieel) bijdragen aan 

het bereiken van de maatschappelijke effecten en beleidsdoelen van het gemeentelijk 

beleid. 

- Gesubsidieerde activiteiten dienen te allen tijde in hoofdzaak te zijn gericht op de 

inwoners van Schagen dan wel ten goede te komen aan inwoners van Schagen. 

- Subsidiëring is aanvullend: uitgangspunt is hierbij de (financiële) zelfredzaamheid van de 

inwoner, dorpskernen/wijken en vrijwilligersorganisaties.  

- Subsidiëring op basis van één grondslag  (geen stapeling van subsidies). 

- Subsidiëring op grond van activiteiten betekent: 

o geen subsidiëring van organisaties maar wel van de activiteiten die deze 

organisaties uitvoeren. Wie de activiteiten uitvoert is niet van belang en speelt ook 

geen enkele rol, maar wat zij doen staat centraal en is bepalend voor subsidiëring 

o geen subsidiëring separaat van beheer, exploitatie, onderhoud en investering van 

gebouwen, accommodaties en/of huur. Dit soort kosten dient meegenomen te 

worden in de activiteitenkosten en transparant binnen gemeentelijke budgetten 

zichtbaar te worden gemaakt (geen indirecte subsidiëring) 

- Onderscheid maken tussen soorten subsidies, namelijk: 

o subsidies voor vrijwilligersactiviteiten die bijdragen aan de participatie van mensen 

aan de samenleving (zgn. waarderingssubsidies), vooral simpel en pragmatisch, bijv. 
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bedrag per organisatie en bedrag per (jeugd)lid, dan wel o.b.v. 

activiteitenbegroting 

o subsidies voor activiteiten van professionele instellingen die deze in opdracht van de 

gemeente uitvoeren (zgn. budgetsubsidies), hiervoor gaan werken met 

subsidiecontracten of die activiteiten uitvoeren in opdracht van de gemeente, 

maar eigenlijk geen professionele instelling zijn en ook geen vrijwilligersorganisatie  in 

de categorie “waarderingssubsidie 

o evenementensubsidies voor gemeente-promotionele  evenementen dan wel 

specifieke beleidsevenementen 

- Onderscheid tussen incidentele en structurele subsidies: 

o Incidentele subsidies hebben vooral een stimulerend karakter om nieuwe initiatieven 

en activiteiten in het begin als aanloop te ondersteunen en te faciliteren en hebben 

per definitie een tijdelijk karakter (“eenmalig”) 

o Structurele subsidies hebben een cyclisch karakter en zijn vooral gericht op realisatie 

van (jaarlijks) terugkerende activiteiten(programma’s) en zijn in beginsel voor 

onbepaalde tijd 

- Werken met subsidieplafonds per subsidiecategorie (“budgetsturing”) 

- Activiteiten die op innovatie en/of samenwerking zijn gericht hebben een streepje voor 

om in aanmerking te komen voor subsidie. 

 

Proces: 

In het proces zijn er de volgende ijkmomenten: 

1. Vaststellen van de bestuursopdracht  

2. Interactief proces met het veld (verenigingen, dorps- en wijkraden, instellingen, etc.) om 

te komen tot uitwerking van de uitgangspunten voor een nieuwe subsidiestelsel. Dit 

behelst de volgende onderdelen: 

a. Themabijeenkomsten met het veld, toegespitst op de volgende soorten subsidie, nl.: 

b. - Subsidies vrijwilligersactiviteiten: 

i. Schetsen van visie, inhoud en ontwikkelingen zelfredzaamheid en eigen 

verantwoordelijkheid, aansluitend bij de visie van de gemeente (ambtelijk 

met veld) 

ii. Inventariseren van wensen en behoeften veld (ambtelijk met het veld) 

iii. Kerndiscussie en formuleren mogelijke uitgangspunten nieuw subsidiestelsel 

c. - Subsidies professionele instellingen: 

i. Schetsen van visie, inhoud en ontwikkelingen zelfredzaamheid en eigen 

verantwoordelijkheid, aansluitend bij de visie van de gemeente 

ii. Inhoudelijke discussie aan de hand van beleidsresultaten en ontwikkelingen in 

relatie tot producten en diensten van de professionele instellingen (eigenlijk 

de (meer)jaarlijkse opdrachtdiscussie met uitvoerende organisaties)  

iii. Kerndiscussie en formuleren mogelijke uitgangspunten nieuw subsidiestelsel  

d. - Subsidies evenementen: 

i. Criteria opstellen voor de toekenning van subsidies passend binnen de 

Meerjarenvisie 2014-2018 

3. Voorgenomen besluit over uitwerking van de uitgangspunten voor een nieuw 

subsidiestelsel inclusief nieuwe subsidieverordening(en)  in college 

4. Formele adviesaanvraag over de uitgangspunten van het nieuwe subsidiestelsel inclusief 

nieuwe subsidieverordening(en) bij Wmo Adviesraad Schagen en Sport Adviesraad 

Schagen, e.a. formele adviesorganen indien van toepassing 

5. Besluit over de uitgangspunten voor nieuw subsidiestelsel inclusief nieuwe 

subsidieverordening(en) in college 

6. Vaststellen uitgangspunten voor nieuw subsidiestelsel inclusief nieuwe 

subsidieverordening(en)  in de gemeenteraad: 

a. Themabijeenkomst in Commissie Samenleving 

b. Bespreking/advisering Commissie Samenleving 

c. Behandeling/vaststelling Gemeenteraad 

7. Implementatie nieuwe subsidiestelsel, werkwijzen, etc., incl. voorlichtingscampagne. Het 

nieuwe subsidiestelsel is van kracht per 1 januari 2015. 
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Randvoorwaarde: 

Parallel aan de ontwikkeling van een nieuw subsidiebeleid loopt de ontwikkeling van een 

vastgoedbeleid, waaronder beleid voor maatschappelijk vastgoed (accommodatiebeleid) voor 

de sport, vrije tijd, zorg, welzijn, kunst en cultuur etc.. De samenwerking tussen organisaties bij het 

gebruik van accommodaties is voor multifunctioneel en dubbel ruimtegebrek een belangrijke 

randvoorwaarde. Dit past ook bij een duurzaam vastgoedbeleid, waarbij alleen accommodaties 

in beheer blijven die toegevoegde waarde hebben. Ontwikkelingen op dit gebied zijn van 

invloed op het nieuwe subsidiebeleid. 

Er dient bestuurlijk draagvlak te zijn voor de werkwijze van overheidsparticipatie. De vormgeving 

samen met het veld biedt een grote mate van vrijheid om het nieuwe subsidiebeleid vorm te 

geven. 

 

 

Burgemeester en wethouders van Schagen, 

 

gemeentesecretaris    burgemeester 

 

 

 

N.H. Swellengrebel   De heer G. Westerink 

 

 

 

 

 

Ter inzage (achter)liggende stukken/documenten: geen. 
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De raad van de gemeente Schagen, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 juni 2013, nr. ;  

 

gezien het advies van de commissie commissie Samenleving d.d. 13 augustus 2013; 

 

gelet op het bepaalde in de Wet Arhi en titel 4.2 van de Awb; 

 

besluit:

Om te komen tot een nieuw subsidiebeleid te besluiten  

- in te stemmen met de kaders die zijn gegeven in de bestuursopdracht 

- in te stemmen met de inhoudelijke en technisch uitgangspunten voor het nieuwe 

subsidiestelsel. 

 

Aldus besloten in de vergadering van: 27 augustus 2013. 

 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

 

griffier     voorzitter 

 

 

 

 

Mevrouw E. van der Voorde  De heer G. Westerink 

 

 

Raadsbesluit 


