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Inleiding
Het harmonisatieproces is begonnen door drie bijeenkomsten in februari en maart 2020 te
organiseren waar met vele subsidiënten van gedachten is gewisseld. Op 30 juni 2020 heeft de raad de
Uitgangspunten Nieuw Subsidiebeleid en de Algemene Subsidie Verordening West Betuwe 2020
(ASVWB 2020) vastgesteld. Op grond hiervan, en de vastgestelde beleidskaders,1 zijn in de
voorliggende nota Subsidieregels voorwaarden en nadere eisen gesteld om in aanmerking te komen
voor een subsidie. De nota Subsidieregels gaat in per 1-1-2022. Dat betekent dat per 1-1-2022 de
huidige subsidieregels van de oud-gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal vervallen.
De deadline voor organisaties om voor 2022 een structurele subsidie aan te vragen is 1 juni 2021. De
harmonisatie van het sportbeleid zal in 2021 plaatsvinden, conform het collegebesluit ‘Uitstellen
harmonisatie sportbeleid’ van 24 november 2020. Dat betekent dat de subsidieregels voor
sportverenigingen op een later moment zullen worden geformuleerd, aangezien de subsidieregels
voortkomen uit dit beleid. De aanvraagprocedure voor sportverenigingen voor het jaar 2022 zal
daarom ook verschillen van de rest. Hoe deze aanvraagprocedure eruit gaat zien, wordt op een later
tijdstip kenbaar gemaakt.
De ASVWB 2020 is van toepassing op alle gemeentelijke subsidies, met uitzondering van afzonderlijke
gemeentelijke en regionale verordeningen en wetten. Zie artikel 2.1. van de ASVWB 2020. In bijlage 1
van de nota zijn deze verordeningen weergegeven.
Op blz. 12 van de nota Subsidieregels zijn 9 uitgangspunten geformuleerd. De uitgangspunten 3 en 8
behoeven wellicht nadere aandacht.
Ad.3. In de nota Subsidieregels zijn diensten opgenomen die jaarlijks een subsidie ontvangen. Denk
daarbij bijvoorbeeld aan Welzijn West Betuwe en Santé. Die worden voorlopig ook als subsidie
beschouwd omdat een nota Inkoopbeleid 2021-2022 in voorbereiding is. Als de nota Inkoopbeleid is
vastgesteld kunnen inkoopregels van toepassing worden verklaard op deze diensten. Op een geschikt
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moment kan de werking van de ASVWB 2020 voor de betreffende diensten buiten werking worden
gesteld en worden de subsidies aan de betreffende diensten als inkoop beschouwd.
Ad.8. Als er geen subsidieplafond wordt ingesteld moeten alle subsidieaanvragen worden
gehonoreerd. Dat kan tot een flinke budgetoverschrijding leiden. Een subsidieplafond is van
toepassing op incidentele subsidies omdat men niet weet hoeveel subsidieaanvragen gedurende een
jaar binnenkomen. In deze nota is alleen een subsidieplafond aangegeven bij incidentele subsidies.
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) moeten criteria vastgesteld worden op basis
waarvan men de subsidies verdeeld indien er sprake is van een subsidieplafond en er te veel vragen
zijn binnengekomen. Voorgesteld is om het criterium ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’ te
hanteren.
Kernboodschap
Met ingang van 1-1-2022 treden alle nieuwe subsidieregels formeel in werking en is de harmonisatie
van maatschappelijke subsidies een feit. Voor Sport wordt in 2021 een harmonisatie uitgevoerd. Dat
betekent dat sportorganisaties later dan gebruikelijk is een subsidie voor 2022 kunnen aanvragen.
Consequenties
De raad is via een informatienota Raad van 1 december 2020 geïnformeerd over het uitstel van de
harmonisatie Sport. De planning om de raad de kadernota Sport 2022-2026 te laten vaststellen is
gericht op 28 september 2021. Dit betekend dat de nota Subsidieregels op een later tijdstip aangevuld
wordt op het sportonderdeel en dus wordt gewijzigd.
Financiën
De meeste subsidies worden uit reguliere begrotingsposten gedekt. Voor andere (nieuwe) subsidies
zijn de budgetten/begrotingen aangepast.
Communicatie
Alle subsidiënten voor het jaar 2021 worden op de hoogte gesteld. De nota Subsidieregels wordt op de
website en het elektronische gemeenteblad geplaatst.
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