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Aan              : Gemeenteraad 

Van             : College van Burgemeester en Wethouders 

Onderwerp  : Subsidiebeleid 2020 

Datum        : 6 augustus 2019 

Zaaknummer : ZK19001976 

Inleiding: 

In het voorjaar is de gemeenteraad gevraagd kaders te stellen voor het nieuwe subsidiebeleid. De 

uitkomst daarvan was dat: 

- het huidige subsidiebeleid dient te worden voortgezet;  

- er een oplossing moet komen voor schrijnende gevallen;  

- gezorgd moet worden voor een oplossing voor verenigingen die gebruik maken van een 

gecertificeerde begeleider/leerkracht;  

- evenementen met een bovenlokale uitstraling mogelijk gemaakt zouden moeten worden. 

 

Ook de verenigingen hebben de mogelijkheid gehad om met ons in gesprek te gaan over 

knelpunten binnen het huidige subsidiebeleid. Een twintigtal verenigingen, met name verenigingen 

die na de kerntakendiscussie geen subsidie meer ontvangen, heeft daarvan gebruik gemaakt. 

Rode draad in hun reactie is dat zij de oude subsidieregeling terug willen, zodat ook zij weer 

subsidie gaan ontvangen. Enkele gymnastiekverenigingen hebben te kennen gegeven echt in de 

problemen te komen omdat de kosten van gekwalificeerde leiding hoog is en de subsidie is 

verlaagd. Een aantal verenigingen heeft bovendien gevraagd het mogelijk te maken dat subsidie 

wordt verleend voor nieuw op te starten activiteiten.  

 

Het juridisch kader met betrekking tot subsidieverlening: 

De Algemene wet bestuursrecht maakt het mogelijk subsidie te verstrekken. De gemeente dient dan 

wel een subsidieverordening (ASV) vast te stellen waarin de algemene regelgeving rondom 

subsidieverstrekking en de bijbehorende procedures zijn vastgelegd. Vaststelling daarvan vindt 

plaats door de gemeenteraad. In uw vergadering van 16 september wordt dit voorstel geagendeerd 

(mits de agendacommissie van 2 september hiermee instemt). 

 

Als de gemeenteraad subsidieverlening mogelijk maakt, moet nog wel worden bepaald wat (welke 

beleidsvelden) en wie (welke organisaties) men wil subsidiëren. Dat gebeurt op grond van artikel 2 

van de ASV. Daarin is geregeld dat het college nadere regels kan stellen met betrekking tot welke 

activiteiten in aanmerking komen voor subsidieverlening, welke doelgroepen in aanmerking kunnen 

komen voor subsidieverlening, welke criteria daarvoor gelden, hoe de subsidie wordt berekend en 

kunnen richtlijnen worden vastgesteld voor onderhoud van accommodaties. 

Het college heeft gebruik gemaakt van die bevoegdheid. Zij heeft op basis van de verkregen input 

van uw raad en van de verenigingen de Subsidieregeling Koggenland 2020 aangepast (B&W besluit 

27 augustus 2019). Op basis daarvan kunnen de subsidiebeschikkingen worden afgegeven. 

Omdat nu twee nieuwe subsidievormen ingesteld worden, moet ook de ASV worden aangepast. 

Zonder die nieuwe subsidievormen zou dat niet nodig zijn geweest. Wel zou een beperkte 

aanpassing aan de VNG-voorbeeldverordening dan binnenkort zijn voorgelegd. Nu wordt van de 

gelegenheid gebruik gemaakt beide zaken in één keer op te pakken. 
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Het nieuwe beleid: 

Het college heeft zoals gezegd de Subsidieregeling Koggenland 2020 vastgesteld. Deze regeling 

vervangt de Beleidsregels subsidieverstrekking 2017 en de Nota subsidiebeleid 2017. Beide 

documenten hadden een gedeeltelijke overlap met elkaar en zijn nu ter wille van de duidelijkheid 

samengevoegd.  

 

Op basis van de input van de gemeenteraad wordt: 

- het huidige beleid vrijwel ongewijzigd voortgezet, waardoor de regeling blijft bestaan dat 

geen subsidie wordt verstrekt aan bijvoorbeeld toneelverenigingen en zangkoren.  

- de subsidieregeling voor gymnastiekverenigingen verbeterd. 

- het mogelijk subsidie te verlenen aan evenementen met een bovenlokale uitstraling. 

Het was niet noodzakelijk de regelgeving aan te passen voor schrijnende gevallen. De verordening 

en de subsidieregeling bieden het college voldoende mogelijkheden om in afwijking van de 

regelgeving maatwerk te leveren. 

 

De input van de verenigingen heeft er toe geleid dat het mogelijk wordt subsidie te verlenen voor 

het opstarten van nieuwe activiteiten gedurende een periode van maximaal drie jaar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


