
Registratienr. 14.117280  ANNEB  Raadsvoorstel en -besluit 

*14.117280*   
 

 Relatie met:  

 

 

Raadsvoorstel en- besluit Pagina 1 van 5 
 

 

 

 

  

 

  Raadsvergadering van 16 december 2014 Agendapunt 

Relatie met  

Datum besluit 

Behandelaar 

Telefoonnr. 

Onderwerp 

Domein 

Registratienr. 

 A. Braakman / registratienr.:  

18 november 2014 

A.J.M. Braakman 

0224 – 210 588 

subsidiebeleid en subsidieverordening 

Sociaal Domein 

14.117280 

 

 

Samenvatting 

Na de fusie moet een nieuw subsidiebeleid en een verordening die hierop is aangepast worden 

vastgesteld vanwege de Wet algemene regels herinrichting (Wet Arhi).  In de Nota 

“BELEIDSUITGANGSPUNTEN SUBSIDIEBELEID GEMEENTE SCHAGEN 2015”  is het uitgangspunt en zijn de 

doelstellingen voor het nieuwe subsidiebeleid opgenomen. Daarnaast is de subsidieverordening  

aangepast. Hiervoor is een interactief proces met de verenigingen doorlopen. 

 

 

Voorgesteld besluit 

- De Nota “BELEIDSUITGANGSPUNTEN SUBSIDIEBELEID GEMEENTE SCHAGEN 2015” vast te stellen; 

- De Algemene subsidieverordening gemeente Schagen 2015 vast te stellen; 

- In te trekken de Algemene subsidieverordening Schagen 2013. 

 

 

 

Financiële gevolgen 

In dit overzicht treft u aan hoe de bezuinigingen voor de activiteitensubsidies worden gerealiseerd, op 

basis van het nieuwe subsidiebeleid. 

 

Afbouw activiteitensubsidies de 

komende jaren 2016   2017   2018   Totaal 

Sport € 31.002,00   € 25.676,13   € 14.891,25   € 71.569,38 

Kunst en Cultuur € 51.603,00   € 35.367,00   € 26.171,00   € 113.141,00 

Zorg en Welzijn € 46.283,00   € 29.436,00   € 21.495,00   € 97.214,00 

Totaal € 128.888,00   € 90.479,13   € 62.557,25   € 281.924,38 

Raadsvoorstel 
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Aanleiding 

Op 27 augustus 2013 heeft u een bestuursopdracht vastgesteld en het college de kaders 

meegegeven voor het uitwerken van een nieuw subsidiestelsel en een subsidieverordening. Hierbij zijn 

twee kaders meegegeven:  

1. Het voorstel voor het nieuwe beleid dient te passen in de Meerjarenvisie van de gemeente en 

de inhoudelijke en technische uitgangspunten voor het nieuwe subsidiestelsel, zoals 

geformuleerd in de bestuursopdracht. 

2. Het voorstel dient te worden voorbereid met het veld (lees: de verenigingen) 

 

1. Doelstelling en maatschappelijke effecten 

Het voorstel voor het nieuwe subsidiestelsel past in de genoemde doelstellingen en maatschappelijke 

effecten van de Meerjarenvisie 2014-2018. Voor de volledigheid verwijzen wij u naar de bijlage 

“BELEIDSUITGANGSPUNTEN SUBSIDIEBELEID GEMEENTE SCHAGEN 2015”  bij dit voorstel. 

 

2. Argumenten 

In de Nota “BELEIDSUITGANGSPUNTEN SUBSIDIEBELEID GEMEENTE SCHAGEN 2015” treft u het voorstel 

aan voor het nieuwe subsidiestelsel. Dit voorstel is voorbereid in samenspraak met de verenigingen.  

 

Reikwijdte 

Het voorstel met beleidsuitgangspunten gaat over de zgn. activiteitensubsidies en incidentele 

subsidies, niet over de zgn. budgetsubsidies.  

Onder de subsidieverordening vallen echter alle subsidies die gemeentebreed kunnen worden 

verleend, denk hierbij bijv. aan de subsidies t.a.v. monumenten en het economisch domein.  

 

Uitgangspunt voor het nieuwe subsidiebeleid 

Wij gaan er van uit dat de inwoners hun eigen kracht inzetten en zelf verantwoordelijk zijn voor het 

vormgeven van hun leven (de zelfredzaamheid). Subsidie is daarom niet nodig.  

Indien de inwoner niet in staat is dit zelf te organiseren en het specifiek bijdraagt aan een 

beleidsdoelstelling van de gemeente, kunnen wij subsidie verlenen.  

 

Doelstellingen nieuwe subsidiestelsel 

Op basis van bovenstaand uitgangspunt voor het nieuwe subsidiestelsel stellen we voor de volgende 

doelstellingen per cluster te formuleren, op basis waarvan kan worden beoordeeld of een aanvraag 

voor subsidie in aanmerking komt ja of nee. 

 

Doelstelling Sport: 

Subsidies sport hebben tot doel het stimuleren van sportactiviteiten die bijdragen aan een gezonde 

leefstijl door middel van het verbeteren van sportbeoefening en sportbeleving in de gemeente 

Schagen. Dit doen wij door de subsidiering van jeugdleden. 

 

Doelstelling Zorg en welzijn: 

Subsidies zorg en welzijn hebben tot doel het realiseren van een optimale persoonlijke deelname aan 

de Schager samenleving door: 

1. deelname van jeugd aan activiteiten 

2. het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie, ter voorkoming van vereenzaming 

3. het versterken van een gezonde leefstijl. 

 

Doelstelling Cultuur: 

Subsidies cultuur hebben tot doel dat inwoners in contact komen met uitingen van beeldende kunst, 

muziek, toneel, zang en dans. De muzikale vorming en educatie van de jeugd willen wij stimuleren. 

Voor erfgoed (musea) is subsidie mogelijk voor de instandhouding, om zo cultuurhistorisch besef bij de 

jeugd bij te brengen. Dit doen wij door de subsidiering van jeugdleden. 
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Proces: 

U heeft ons college opdracht gegeven het voorstel voor een nieuw subsidiebeleid in samenspraak 

met de verenigingen voor te bereiden. Hiertoe zijn verschillende bijeenkomsten geweest. U bent 

hiervoor steeds als toehoorder uitgenodigd geweest. 

 

Op 23 september hebben wij een voorgenomen besluit genomen.  Voor dit voorgenomen besluit  

hebben de verenigingen tijdens de verschillende bijeenkomsten in augustus mondeling al 

gereageerd. Deze reacties hebben wij in het voorgenomen besluit al verwerkt. Na dit voorgenomen 

besluit is het voorstel voor inspraak aan de verenigingen en de adviesraden voorgelegd en hebben 

de adviesraden de tijd gehad om hun advies uit te brengen. 

Deze formele inspraakreacties zijn verwerkt in de Nota beantwoording inspraakreacties subsidiebeleid 

gemeente Schagen. 

 

Subsidieverordening 

Bij het opstellen van de verordening zijn wij er van uit gegaan dat deze voor de verenigingen duidelijk 

en goed leesbaar moet zijn. In de verordening is het proces van aanvraag tot verantwoording zo lean 

en transparant mogelijk beschreven. Wij hebben hier een onderscheid gemaakt tussen de 

verschillende soorten subsidies: activiteitensubsidies, budgetsubsidies en incidentele subsidies. 

 

3. Financiën 

In onderstaand overzicht treft u aan wat de uiteindelijk te realiseren bezuiniging in 2018 (taakstelling) 

is. 

 

 Huidige budgetsubsidie Te realiseren bezuiniging 

Sport € 981.823,00 € 365.000 

Zorg en Welzijn € 2.338.516,00 € 540.000 

Kunst en cultuur € 1.101.984,00 € 480.000 

 

 Huidige activiteitensubsidie Te realiseren bezuiniging 

Sport € 224.929,00 € 60.000 

Zorg en Welzijn € 467.989,00 € 105.000 

Kunst en cultuur € 375.384,00 € 60.000 

 

 

In dit overzicht treft u aan hoe de bezuinigingen voor de activiteitensubsidies worden gerealiseerd, op 

basis van dit voorstel. 

Afbouw 

activiteitensubsidies 

de komende jaren 2016   2017   2018   

Totaal 

gerealiseerde 

bezuiniging 

Taakstelling 

Sport € 31.002,00   € 25.676,13   € 14.891,25   € 71.569,38 

 

  € 60.000 

Kunst en Cultuur € 51.603,00   € 35.367,00   € 26.171,00   € 113.141,00 

 

  € 60.000 

Zorg en Welzijn € 46.283,00   € 29.436,00   € 21.495,00   € 97.214,00 

 

€ 105.000 

Totaal € 128.888,00   € 90.479,13   € 62.557,25   € 281.924,38 
 

 

 

 

Uit het overzicht kan opgemaakt worden dat er wat betreft de activiteitensubsidies meer bezuinigd 

wordt dan de taakstelling. Dat is ook logisch, want er is een bedrag  nodig voor de opvang van 

aanvragen van nieuwe verenigingen en een bedrag van € 10.000 voor incidentele subsidies. Met 

andere woorden: een deel van de extra bezuinigingen wordt weer op een andere manier ingezet 

voor activiteiten op het gebied van sport, zorg en welzijn en kunst en cultuur. 
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Daarnaast speelt dat er een relatie dient te worden gelegd tussen de bezuinigingen voor activiteiten- 

en budgetsubsidies en de te realiseren bezuinigingen per cluster. Het is een reëel risico, gezien de 

enorme opgave, te veronderstellen dat de bezuinigingen voor budgetsubsidies voor het cluster 

cultuur en sport niet behaald wordt.  

 

4. Risico's 

Op grond van de Wet algemene regels herinrichting (Wet Arhi) vervalt het huidige beleid per 1 januari 

2015. Het is derhalve noodzakelijk beleid in 2014 vast te stellen. 

Daarnaast ligt er een financieel risico. In de meerjarenbegroting is opgenomen dat er bezuinigingen 

gerealiseerd dienen te worden binnen het sociaal domein, waarvan subsidies een substantieel 

onderdeel is.   

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, 

 

gemeentesecretaris 

 

 

 

De heer N.H. Swellengrebel 

Burgemeester 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gepubliceerde stukken: 

- “BELEIDSUITGANGSPUNTEN SUBSIDIEBELEID GEMEENTE SCHAGEN 2015” 

- Algemene subsidieverordening gemeente Schagen 2015 

- Subsidietabel: huidige subsidie  en voorstel op basis van nieuw beleid 

- Nota beantwoording inspraakreacties Subsidiebeleid gemeente Schagen 

- Ingediende zienswijzen 
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De raad van de gemeente Schagen, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 november 2014, nr. ;  

 

gezien het advies van de commissie commissie Samenleving d.d. 4 december 2014; 

 

gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet 

 

besluit: 

- De Nota “BELEIDSUITGANGSPUNTEN SUBSIDIEBELEID GEMEENTE SCHAGEN 2015”  vast te stellen; 

- De Algemene subsidieverordening gemeente Schagen 2015 vast te stellen;  

- In te trekken de Algemene subsidieverordening Schagen 2013. 

 

 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van: 16 december 2014. 

 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

 

griffier 

 

 

 

Mevrouw E. Zwagerman 

voorzitter 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

Raadsbesluit 


