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DATUM  25 november 2019 

AGENDAPUNT  3.05.02 

ONDERWERP  Subsidieplafond 2020 

PORTEFEUILLEHOUDER  W. Bijman 

PROGRAMMA 

BELEIDSVELD 

 Programma II: Welzijn & Zorg 

Sport, recreatie en sportaccommodaties 

ZAAKNUMMER  ZK19002674 

AANLEIDING  Ingevolge artikel 6 lid 1 van de Algemene Subsidieverordening Koggenland 2020 dient de 

gemeenteraad jaarlijks, na vaststelling van de begroting, het subsidieplafond voor het 

komende jaar vast te stellen. 

Het subsidieplafond is als bijlage bijgevoegd. 

KADER  Algemene wet bestuursrecht, Algemene Subsidieverordening Koggenland 2020 en de 

Subsidieregeling Koggenland 2020. 

WIJ STELLEN VOOR  1. het subsidieplafond 2020 vast te stellen op € 934.544,-- en dat te verdelen over de  

beleidsvelden zoals in de bijlage is aangegeven. 

BEOOGD 

RESULTAAT 

 Vaststelling van het maximale budget dat in 2020 kan worden benut voor subsidieverlening 

op basis van de Algemene Subsidieverordening, de Subsidieregeling Koggenland en de 

onderliggende beleidsregels. 

ONDERBOUWING  Vaststelling van het subsidieplafond is noodzakelijk omdat het college op basis daarvan het 

subsidieprogramma dient vast te stellen.  

In het subsidieprogramma wordt aangegeven op welke wijze het budget wordt verdeeld 

over de verschillende beleidsvelden, welke aanvragers in aanmerking kunnen komen voor 

subsidieverlening en hoeveel zij (maximaal) kunnen ontvangen. 

KANTTEKENINGEN  Op grond van de Algemene wet bestuursrecht is het niet toegestaan meer subsidie te 

verstrekken dan in het subsidieplafond is vastgelegd. 

FINANCIËN  Het subsidieplafond is een weergave van de budgetten die gemoeid zijn met 

subsidieverlening. Deze zijn onder verschillende kostensoorten (in verband met de 

verschillende beleidsvelden) opgenomen in de onlangs vastgestelde begroting. Vaststelling 

van het subsidieplafond heeft derhalve geen financiële consequenties. 

DUURZAAMHEID  n.v.t. 
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Burgemeester en wethouders van Koggenland. 

ALTERNATIEVE 

MOGELIJKHEDEN 

 n.v.t. 

 

PACT VAN 

WESTFRIESLAND 

 n.v.t. 

COMMUNICATIE  Dit besluit wordt op de wettelijk voorgeschreven wijze gecommuniceerd door 

bekendmaking in het Koggennieuws. Tevens zal het worden vermeld op de gemeentelijke 

website. 

 

 

VERVOLG  De af te geven subsidiebeschikkingen 2020 worden gebaseerd op het subsidieplafond en 

het opvolgend door het college vast te stellen subsidieprogramma. 

 


