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DATUM  16 september 2019 
AGENDAPUNT  3.05. 

ONDERWERP  Vaststellen Algemene Subsidieverordening Koggenland. 
PORTEFEUILLEHOUDER  W. Bijman 

PROGRAMMA 

BELEIDSVELD 

 Programma II: Welzijn & Zorg 

Zorg en voorzieningen 
ZAAKNUMMER  ZK19001976 

AANLEIDING  Eerder dit jaar heeft uw raad ons college een aantal kaders meegegeven voor aanpassing 

van het  huidige subsidiebeleid. Dit in verband met de evaluatie hiervan. In dit voorstel 

informeren wij u over die aanpassingen en stellen wij u voor om de Algemene 

Subsidieverordening Koggenland (ASV) aan te passen. Die aanpassing vloeit verder voort uit 

een actualisatie van  de VNG-voorbeeldverordening.  

Als bijlage is een lijst opgenomen waarop een overzicht is vermeld van de aanpassingen in 

de ASV 2020 ten opzichte van de ASV 2017. 

KADER  Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Subsidieregeling Koggenland 2020. 

WIJ STELLEN VOOR  De Algemene Subsidieverordening Koggenland 2020 vast te stellen.   

BEOOGD 

RESULTAAT 

 Actualiseren van de Algemene Subsidieverordening Koggenland zodat deze weer goed 

aansluit bij het nieuwe subsidiebeleid en de VNG-voorbeeldverordening. 

ONDERBOUWING  In het voorjaar is uw raad gevraagd kaders te stellen voor het nieuwe subsidiebeleid. De 

uitkomst daarvan was dat: 

 op hoofdlijnen het huidige beleid dient te worden voortgezet; 

 er een oplossing moet komen voor schrijnende gevallen;  

 er gezorgd moet worden voor een oplossing voor verenigingen die gebruik maken 

van een gecertificeerde begeleider/leerkracht; en  

 subsidiëring van evenementen met een bovenlokale uitstraling mogelijk gemaakt 

zou moeten worden. 

 

Op basis van het vorenstaande is het nieuwe subsidiebeleid door ons college vorm gegeven 

hetgeen ertoe geleid heeft dat:  

1.  In het nieuwe subsidiebeleid twee nieuwe subsidievormen zijn opgenomen, te weten de 

         opstartsubsidie en de S.B.U. subsidie. Deze zijn nu opgenomen in de ASV zodat  

         subsidieverlening daarvoor ook juridisch is gedekt. De ASV is daar dus op aangepast. 

2. In de huidige ASV wordt gesproken over “beleidsregels”. Deze term is nu vervangen  
         door “subsidieregeling”. Dit is juridisch meer correct. 

3.  Enkele artikelen tekstueel iets aangepast zijn, dit ter bevordering van de leesbaarheid. 
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Datum college: 20 augustus 2019. 

 

Burgemeester en wethouders van Koggenland. 

4.  De ASV aangepast is ten gevolge van de actualisatie van de VNG-voorbeeldverordening  

         die wij hanteren. 

KANTTEKENINGEN  In ons raadsmemo van 6 augustus jl. bent u nader geïnformeerd over de wijzigingen en de 

besluitvorming van ons college over de nieuwe ‘subsidieregeling’. Zoals in dat memo is 
aangegeven is het een bevoegdheid van het college om een dergelijke regeling vast te 

stellen. Uw raad stelt de Algemene Subsidieverordening vast.  

FINANCIËN  Dit voorstel heeft voor de conceptprogrammabegroting 2020 geen financiële 

consequenties. De verruiming van de subsidieregeling kan gedekt worden uit de 

beschikbare ruimte in het subsidieprogramma. 

DUURZAAMHEID  n.v.t. 

ALTERNATIEVE 

MOGELIJKHEDEN 

  Aangezien uw raad de ASV vaststelt kunt u komen tot verdere aanpassingen, deze liggen 

echter niet in het verlengde van de kaderstelling waartoe u eerder besloten heeft. 

PACT VAN 

WESTFRIESLAND 

 n.v.t. 

COMMUNICATIE  Dit besluit wordt op de wettelijk voorgeschreven wijze gepubliceerd. In de Koggennieuws 

zal worden gepubliceerd dat het beleid is vastgesteld.  

VERVOLG  De subsidierelaties, zowel de huidige als die waarvan de subsidieverlening naar aanleiding 

van de kerntakendiscussie eerder is beëindigd, zijn geïnformeerd dat het subsidiebeleid is 

vastgesteld en dat ook de ASV wordt aangepast. 


