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Overzicht bedragen

 Subsidieplafond 2023

Plafond 2023 plafond 2022 verschil
Jeugdsubsidies

Jeugdwerk

jeugd- en jongerenwerk

huttendorpen

Muzikale vorming

lesgeldbijdrageregeling

muziekverenigingen

Volkscultuur, oranjeverenigingen € 0,00

Sport -€ 5.963,00 *1

Totaal jeugdsubsidies -€ 5.963,00

Maatschappelijke subsidies

Maatschappelijke activiteiten € 0,00

Maatschappelijke zorg € 0,00

Mensen met beperkingen € 0,00

Totaal maatschappelijke subsidies € 0,00

Budgetsubsidies

Aanvullende preventieve taken gezondheidszorg € 0,00

Beheercommissies € 0,00

Bibliotheken € 5.443,00 *2

Lokaal onderwijsbeleid € 0,00

Buurtsportcoach € 3.020,00 *3

Lokale omroep € 0,00

Peuteropvang € 0,00

Stichting Adviesraad Sociaal Domein € 0,00

Totaal budgetsubsidies € 8.463,00

Opstartsubsidies -€ 2.500,00 *4

S.B.U. Subsidies € 0,00

Totaal subsidieplafond € 0,00

Verklaring verschillen in budgetten 2022 en 2023

1* Sport

2* Bibliotheek

3* Buurtsportcoach

In het subsidieplafond (en begroting) 2022 stond voor de Buurtsportcoach (BSC) een bedrag opgenomen van € 46.000. 

Eind 2021 werd het aantal uren voor de BSC uitgebreid. Die mutatie was te laat om verwerkt te kunnen worden in het subsidieplafond 2022.

De verhoging betrof een bedrag van € 3.020. Via budgetcompensatie is daarvoor in 2022 budget gevonden, hetgeen is verantwoord in de zomernotitie 2022.

Het convenant met de sportraad loopt tot en met 31 december 2022.

De verwachting is dat het convenant wordt verlengd, maar niet bekend is onder welke voorwaarden en welk bedrag er dan mee is gemoeid.

Om die reden is met afd. financiën afgestemd dat het bedrag voor de BSC in 2023, zowel in de begroting als in het subsidieplafond, nog niet wordt gewijzigd.

Indien blijkt, bijvoorbeeld vanwege indexering loonkosten, dat het bedrag voor 2023 moet worden bijgesteld, zal dat gebeuren in de zomernotitie 2023.

4* Opstartsubsidie

Op basis van de uitgangspunten van het subsidieplafond van 2022, is een verhoging van het subsidieplafond noodzakelijk. Echter, de begrotingsruimte 2023 is niet toereikend voor deze 

verhoging. Derhalve is gekeken naar de onbenutte ruimte binnen het huidige plafond. De resulteert in de volgende bijstellingen voor 2023:

Als gevolg van een onderbenutting van het subsidieplafond en de subsidie aanvragen voor 2023, is het voorstel om het subsidieplafond voor jeugdsubsidies Sport met € 

5.963 naar beneden bij te stellen.

Op grond van het Convenant Bibliotheekwerk 2022 -2025 (ZK21002077 / I21.034350) wordt het budget met € 13.443 verhoogd. Echter, op grond van de begroting voor 

2023 wordt in de subsidiebeschikking het component huisvestingskosten eenmalig voor jaar 2023 met € 8.000,00 naar beneden bijgesteld. Dit resulteert in een subsidie 

verschil van € 5.443,00.

Het subsidieplafond ten behoeve van een opstartsubsidie is de laatste 2 jaar onbenut gebleven en tot op heden is er geen subsidie-aanvraag voor 2023 ingediend. Derhalve is het 

voorstel om het subsidieplafond voor opstartsubsidies met € 2.500 naar beneden bij te stellen.
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