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DATUM  20 mei 2019 
AGENDAPUNT  3.05. 

ONDERWERP  Vaststelling kaders subsidiebeleid met ingang van 2020 
PORTEFEUILLEHOUDER  W. Bijman 

PROGRAMMA 

BELEIDSVELD 

 Programma II: Welzijn & Zorg 

Sport, recreatie en sportaccommodaties 
ZAAKNUMMER  ZK19001277 

AANLEIDING  Het huidige subsidiebeleid is van toepassing op de aanvragen die vanaf 1 januari 2016 zijn 

ingediend. Bij de vaststelling van het beleid is aangegeven dat dit van toepassing zou zijn 

tot 2020. Het wordt daarom nu geëvalueerd en opnieuw vastgesteld. 

De gemeenteraad heeft in een debat op 18 maart 2019 gesproken over de kaders voor het 

nieuwe subsidiebeleid. Afgesproken is dat de kaders die in het debat zijn gesteld ter 

verificatie aan uw raad worden voorgelegd.  

 

KADER  Algemene wet bestuursrecht. 

Algemene Subsidieverordening Koggenland met onderliggende beleidsregels. 

 

WIJ STELLEN VOOR  Voor het subsidiebeleid met ingang van 1 januari 2020 in ieder geval de volgende kaders te 

hanteren: 

1. Het huidige subsidiebeleid voortzetten met in acht neming van de punten 2, 3 en 4; 

2. Voor de gymnastiekverenigingen de subsidie verhogen; 

3. Subsidie ten behoeve van evenementen met een bovenlokale uitstraling weer 

mogelijk maken; 

4. Door verenigingen aan te dragen knelpunten worden beoordeeld.  

 

BEOOGD 

RESULTAAT 

 Een subsidiebeleid dat voldoet aan de kaders die de gemeenteraad stelt. Deze kaders zijn 

gebaseerd op de Programmabegroting waarin is opgenomen dat lokale verenigingen 

worden ondersteund in hun bestaan.  
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ONDERBOUWING  Tijdens het debat op 18 maart 2019 zijn de volgende kaders gesteld: 

1. Het huidige subsidiebeleid in zijn algemeenheid voortzetten; 

2. Voor de gymnastiekverenigingen de subsidie verhogen; 

3. Subsidie ten behoeve van evenementen met een bovenlokale uitstraling weer 

mogelijk maken. 

4. Knelpunten die door de verenigingen worden ervaren moeten worden bekeken 

en beoordeeld. Voor schrijnende gevallen moet een oplossing komen. 

 

Ad 1.  Het huidige subsidiebeleid in zijn algemeenheid voortzetten. 

Het huidige  subsidiebeleid is vastgesteld na de kerntakendiscussie.  

De gemeenteraad heeft zich 18 maart 2019 in meerderheid uitgesproken het huidige beleid 

voort te willen zetten. Wel zijn er een paar kanttekeningen gemaakt, zie daarvoor de 

punten 2, 3 en 4 hieronder. 

 

Ad 2. Voor de gymnastiekverenigingen de subsidie verhogen. 

De gymnastiekverenigingen zijn er na de kerntakendiscussie verhoudingsgewijs veel op 

achteruit gegaan. Uit een berekening blijkt dat de subsidie voor deze verenigingen na de 

kerntakendiscussie vrijwel is gehalveerd.  Verschillende verenigingen hebben te kennen 

gegeven in de financiële problemen te komen door de verminderde subsidie.  

De gemeenteraad heeft zich in meerderheid uitgesproken de subsidieverlening aan 

gymnastiekverenigingen te willen verhogen.   

 

3. Subsidie ten behoeve van evenementen met een bovenlokale uitstraling weer mogelijk 

maken. 

Momenteel is subsidieverlening voor evenementen niet mogelijk.  

De gemeenteraad heeft zich op 18 maart 2019 in meerderheid uitgesproken dat 

subsidieverlening voor evenementen die een bovenlokale uitstraling hebben, weer mogelijk 

moet worden.  

 

4.  Knelpunten moeten worden bekeken. Voor schrijnende gevallen moet een oplossing 

komen.  

De verenigingen worden uitgenodigd voor een inspraakavond. Knelpunten die daar naar 

voren komen worden geïnventariseerd en voorzien van een advies aan het college 

voorgelegd. Dit, tezamen met de door de gemeenteraad vastgestelde kaders, vormt de 

basis voor het nieuwe beleid. 

 

KANTTEKENINGEN  Het college zal een inspraakavond organiseren voor de lokale verenigingen.  

FINANCIËN  De meerkosten voor de punten 2 en 3 kunnen, door rekening te houden met structurele 

onderuitputting,  worden voldaan door herschikking van het huidig beschikbare 

subsidiebudget.  

Indien het college naar aanleiding van de inspraakavond door de verenigingen ervaren 

knelpunten wil oplossen of het subsidiebeleid wil verruimen, dan zal daar voor te zijner tijd 

extra budget gevraagd moeten worden.  
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Datum college: 23 april 2019 

 

Burgemeester en wethouders van Koggenland. 

 

PACT VAN 

WESTFRIESLAN 

 Niet van toepassing. 

COMMUNICATIE  In de Koggennieuws zal de datum van het gesprek, en de inhoud daarvan, worden vermeld. 

Ook zullen de lokale verenigingen die momenteel subsidie van ons ontvangen, alsook de 

lokale verenigingen die sinds de kerntakendiscussie geen subsidie meer van ons ontvangen, 

via de mail worden geïnformeerd over dit gesprek. 

 

VERVOLG  Het beleid zoals dat door het college zal worden opgesteld zal, ter kennisname, aan de 

raad aangeboden. 

 


