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Inleiding 

Een gemeente met 26 kernen. Elke kern met eigen kenmerken, identiteit en diversiteit. Met een groot 

gevoel van saamhorigheid, ondernemerschap en zelfredzaamheid. Uniek in Nederland. Kenmerkend 

voor West Betuwe is het uitgebreide verenigingsleven. Dit versterkt de leefbaarheid in de kernen. West 

Betuwe kent een breed voorzieningenniveau: van onderwijs-, culturele-, recreatie- en 

sportvoorzieningen tot dorpshuizen en peuterspeelzaalwerk. Veel van deze voorzieningen houden we 

vaak voor een deel in stand met behulp van gemeentelijke subsidies. En met andere vormen van 

financiële ondersteuning, deskundige professionals en de inzet van talloze vrijwilligers. 

 

In West Betuwe is een groot aantal organisaties actief. Met vrijwilligers organiseren zij diverse 

activiteiten voor de inwoners en bezoekers van onze gemeente.  Dit loopt uiteen van jeugd- en 

jongerenwerk, amateurkunst, cultuur- en sportevenementen, wandel- en fietstochten, 

belangenbehartiging tot activiteiten in dorpshuizen. Het zijn stuk voor stuk activiteiten die van groot 

belang zijn voor de leefbaarheid in de gemeente. Ondanks de inzet van talrijke vrijwilligers zien we ook 

in West Betuwe dat de beschikbaarheid van vrijwilligers onder druk staat. Dat betekent dat vrijwilligers 

extra aandacht verdienen. Vrijwilligerswerk is van groot belang voor de samenleving. Dit wil de 

gemeente koesteren en stimuleren. 

 

Aanleiding nieuw beleid 

We zijn door de fusie verplicht het subsidiebeleid van de drie voormalige gemeenten te harmoniseren. 

Op dit moment is nog sprake van drie verordeningen met bij elkaar zo’n 70 verschillende regels. Dat is 

niet duidelijk en kost veel tijd. Wij willen de leefbaarheid vergroten en ontmoeten stimuleren. Het 

Bidbook vormt een belangrijke leidraad bij het opstellen van het nieuwe subsidiebeleid. Het opstellen 

van het nieuwe subsidiebeleid doen we samen met de vele verenigingen en organisaties die onze 

gemeente kent. Met elkaar werken we aan een helder, robuust en duurzaam subsidiebeleid.  

Betrekken organisaties 

We merken dat het onderwerp subsidies bij veel verenigingen en organisaties leeft. Daarom betrekken 

wij ze bij op opstellen van het nieuwe subsidiebeleid. Deze concept nota is dan ook echt een concept 

nota. We willen in de eerste fase van het project graag met aanvragers van subsidie in gesprek over de 

voorlopige uitgangspunten en benoemde ambities in deze concept nota. Er zijn veel aanvragers die 

willen weten hoe zij de komende jaren subsidies moeten aanvragen en wat het nieuwe beleid voor hen 

betekent. Dit doen we met een helder en open proces. We hebben daarvoor een apart 

communicatieplan opgesteld, dat tegelijk met deze concept nota verschijnt.  

Aantal scenario’s 
In het College Uitvoeringsprogramma (CUP) is gesproken over een aantal scenario’s voor het opstellen 
van het nieuwe subsidiebeleid. Het ene scenario gaat uit van een kort traject met nauwelijks ruimte om 
organisaties mee te laten denken. Het andere scenario gaat uit van veel ruimte om mee te denken.  
 
Omdat de beleidsnota's en de subsidieregelingen grotendeels gepland zijn voor het vierde kwartaal 
2020/begin 2021 (dat kan niet anders) hebben wij eind 2020 niet alle nieuwe en bekend gemaakte 
beleidsnota's en subsidieregelingen (met toetsingscriteria) klaar. De subsidieaanvragen voor 2021 
moeten eind 2020 getoetst kunnen worden aan de nieuwe subsidieregelingen. Maar dat kan niet, 
omdat de nieuwe regelingen pas in 2021 er kunnen zijn. Dan kan over de aanvragen op tijd beslist 
worden. Dus 2021 is nog een overgangsjaar.  
Verder geldt dat de subsidieplafonds en de wijze van verdeling tijdig moeten worden vastgesteld en 
bekend gemaakt om daarop een beroep te kunnen doen. Ook dit gaat niet lukken vanwege de 
genoemde planning.  
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Plan van aanpak 2019-2021 

De besluitvorming om te komen tot een nieuw subsidiebeleid bestaat uit een aantal fases. 

Fase 1: opstellen conceptnota (oktober 2019 – januari 2020) 

In deze fase stellen we de conceptnota met uitgangspunten op. Dit concept stelt het college vast. We 

infomeren de raad over dit concept en de communicatieaanpak. Organisaties die subsidie aanvragen 

stimuleren we om mee te denken over hoe we subsidie gaan verlenen.  

Fase 2: vaststellen nota en opstellen ASV (april – juli 2020) 

Deze fase start als de raad de definitieve nota met uitgangspunten heeft vastgesteld. Dit gaat via een 

voorstel van het college. Het college stelt vervolgens de algemene subsidieverordening (ASV) voor. De 

ASV is het juridisch kader voor het nieuwe subsidiebeleid. Maar ook de subsidieregelingen. De raad 

stelt de ASV vast. Voordat de raad dit kan doen, moet de ASV zes weken ter inzage liggen.  

Organisaties kunnen hun aanvraag voor 2021 indienen tussen 1 maart en 1 juni 2020. We beoordelen 

deze aanvragen nog op basis van de bestaande regelingen. Juridisch is dan nog geen sprake van een 

nieuw subsidiebeleid. 

Fase 3: vaststellen subsidieregelingen (augustus 2020 – januari 2021) 

In deze fase gaat de gemeente verschillende beleidsnota’s harmoniseren. Dit zijn: cultuur en kunst, 

wmo en jeugd, beleid op dorpshuizen en beheerplannen voor sport en voor speeltuinen. De planning 

staat in het college uitvoeringsprogramma. De raad stelt al deze beleidsnota’s vast. Deze nota’s 

vormen de basis voor de nieuwe subsidieregelingen. In een subsidieregeling stellen we vast welke 

activiteiten in aanmerking komen voor subsidie. In deze regeling staat wat de doelgroep van de 

subsidie is. Er staat ook in op basis van welke criteria welke kosten wel of niet in aanmerking komen 

voor subsidie. En hoe we het beschikbare budget verdelen over de aanvragen. Voor aanvragers van 

subsidie verandert er pas wat vanaf 2021, als zij een aanvraag indienen voor subsidie in 2022. 

Opbouw concept nota 

Deel I van deze concept nota beschrijft welke deelproducten we nodig hebben, voordat sprake is van 

een nieuw subsidiebeleid. In deel II van deze concept nota staat welke uitgangspunten en ambities de 

gemeente kiest om het subsidiebeleid vorm te geven.  

Doel nieuw subsidiebeleid 

Een belangrijke leidraad is het Bidbook West Betuwe. Het Bidbook is in de aanloop naar de fusie in 

samenspraak met inwoners en organisaties uit onze voormalige gemeenten gemaakt. Het doel van 

het nieuwe subsidiebeleid is dat we de beschikbare subsidiemiddelen zo slim mogelijk inzetten. Dit 

om de leefbaarheid in de kernen te vergroten en ontmoeten te stimuleren.  

Niet voor alle onderwerpen 

Deze concept nota is niet op alle onderwerpen van het gemeentelijk beleid van toepassing. Zo vallen 

bijvoorbeeld subsidies aan de bibliotheek, peuterspeelzalen en monumenten buiten deze concept 

nota. Voor de bibliotheek (regionaal), peuterspeelzalen en monumenten heeft of gaat de raad al 

subsidieverordeningen vaststellen. De subsidies die van toepassing zijn op het onderhoud van 

dorpshuizen, sportverenigingen en speeltuinen werken we uit in de beleidsplannen. We stellen deze 

eind 2020 op, net als een aantal andere beleidsonderwerpen.  
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Deel I  De bouwstenen van het nieuwe subsidiebeleid 

 

Om te komen tot een nieuw subsidiebeleid is een aantal deelproducten noodzakelijk, namelijk: 

- Concept nota uitgangspunten harmonisatie subsidiebeleid (stelt raad vast) 
- Algemene Subsidieverordening (stelt raad vast)  
- Geharmoniseerde beleidskaders: beleidsnota’s op het gebied van cultuur en kunst, Wmo en 

Jeugd, beheerplannen sport, speeltuinen en dorpshuizen (stelt raad vast) 
- Subsidieregelingen voor cultuur, Wmo, jeugd, kunst, sport, speeltuinen en dorpshuizen (stelt 

college vast) 
 

Stap 1: Participatietraject concept nota van uitgangspunten  

December 2019 – juli 2020 

De basis van het nieuwe beleid is deze concept nota van uitgangspunten. Het bevat de 

uitgangspunten zoals de gemeente deze wil hanteren in de manier waarop zij subsidie verleent. Deze 

concept nota willen wij graag voorleggen aan verenigingen en organisaties. De aanbevelingen en 

suggesties verwerken we in een nota die in Q2 2020 de raad ter vaststelling krijgt aangeboden. 

 

Stap 2: Vaststelling Algemene Subsidieverordening   

 Juli 2020 – september 2020 

Na de vaststelling van de nota van uitgangspunten volgt het voorstel voor de algemene 

subsidieverordening (ASV). De ASV is de algemene lokale regelgeving voor het verlenen van subsidie. 

Die regelgeving gaat uit van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), waarbij de model-

subsidieverordening van de VNG als uitgangspunt geldt. De ASV zal van toepassing zijn op de 

beleidsterreinen (begrotingsgebieden): onderwijs, sport, cultuur en recreatie, sociaal domein en 

volksgezondheid.  

 

Per 1 januari 2021 vervallen alle wettelijke voorschriften (zoals verordeningen en  subsidieregelingen) 

op grond van de wet Arhi. Daarom moet de raad voor die tijd een nieuwe ASV vaststellen. Bij de 

opstelling van een nieuwe ASV maken we gebruik van de model-subsidieverordening van de VNG. 

Vrijwel alle gemeenten gebruiken dit model. De nieuwe ASV van West Betuwe is voor het eerst van 

toepassing op activiteiten die in 2022 plaatsvinden. Dit betekent dat de gemeente de aanvragen voor 

subsidies voor 2021 nog op basis van de nu bestaande gemeentelijke regelgeving beoordeelt. Dit 

geeft tijd om het beleid voor bijvoorbeeld de dorpshuizen te harmoniseren en vast te stellen. 

Bovendien kunnen we de subsidieregelingen zorgvuldig opstellen en vast laten stellen.  

 

Stap 3: Harmonisering van beleid      

September 2020 – januari 2021 

In deze fase krijgt de raad diverse beleidsnota’s ter vaststelling aangeboden. Deze nota’s zijn 

kaderstellend en het is aan de raad om deze vast te stellen. Het college doet de raad het voorstel 

daartoe maar stelt de beleidsnota’s zelf niet vast omdat zij daar niet bevoegd toe is. Het College 
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Uitvoeringsprogramma (CUP) bevat de volgende planning:  

 Cultuur en kunst:   vaststelling Raad in Q2 2020 

 Wmo en jeugd:    vaststelling Raad in Q4 2020 

 Beheerplannen sport   vaststelling Raad in Q4 2020 

 Beheerplannen speeltuinen  vaststelling Raad in Q4 2020 

 Beleid op dorpshuizen   vaststelling Raad in Q4 2020 
   

Als de beleidsnota’s gereed zijn, kunnen ook de subsidieregelingen worden vastgesteld. Dit is een 

bevoegdheid van het college. De subsidieregelingen leiden we af van de geharmoniseerde 

beleidsnota’s zoals die in de voorgaande fase zijn vastgesteld. Per 1 januari 2021 komen de oude 

ASV’s en alle subsidieregelingen s uit de drie voormalige gemeenten te vervallen. De lijst met (dan 

voormalige) subsidieregelingen  is te vinden in bijlage 1 van deze concept nota. De nieuwe 

subsidieregelingen bevatten de subsidiecriteria die duidelijk maken voor welke maatschappelijke 

activiteiten subsidie kan worden aangevraagd.  

 

Stap 4: Nieuw subsidiebeleid         

(vanaf 2022) 

Vanaf het moment dat de geharmoniseerde beleidsnota’s en de daarbij behorende nieuwe 

subsidieregelingen  zijn vastgesteld, is er sprake van nieuw geharmoniseerd subsidiebeleid. Alle 

subsidies die organisaties en verenigingen in 2021 aanvragen, beoordelen we op grond van de nieuwe 

ASV en de nieuwe subsidieregelingen. Voor 31 december 2021 krijgen alle subsidie-aanvragers te 

horen welk bedrag zij aan subsidie voor het jaar 2022 ontvangen. 

 

Bovenstaande planning is onder voorbehoud van moment van vaststellingen door college en/of raad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
7 | CONCEPT NOTA UITGANGSPUNTEN NIEUW SUBSIDIEBELEID 

 

Deel II Uitgangspunten harmonisering subsidiebeleid  

 

Subsidies bestaan om maatschappelijke initiatieven te stimuleren of te ondersteunen of om 

maatschappelijk noodzakelijke of gewenste activiteiten in stand te houden. Door subsidies te 

verlenen, levert de gemeente West Betuwe een bijdrage aan gemeenschappelijke doelen die we samen 

met de inwoners willen vaststellen. De primaire actie in het versterken van de leefbaarheid komt niet 

van de gemeente. De gemeente verwacht van de inwoners de noodzakelijke initiatieven en activiteiten 

om aan het behoud of de verbetering van de leefbaarheid mee te bouwen. Door het verlenen van 

subsidie wil de gemeente stimuleren dat inwoners in actie komen, om deel te nemen of zelf iets te 

organiseren voor anderen. Voor en door inwoners. Dat kan op diverse terreinen: welzijn, sport, kunst, 

cultuur en zorg voor anderen.  

 

 
Samenvatting voorgestelde uitgangspunten ten opzichte van huidige beleid. 
 

 we voeren het instrument van subsidieplafonds in: een vooraf vastgesteld maximum bedrag 
dat de gemeente verdeelt volgens een bij de plafonds bepaalde wijze onder de subsidie-
aanvragers (een subsidieplafond voorkomt ‘open-eind’ regelingen) 

 we zorgen voor een overgangsregeling in het geval het nodig is om structurele subsidies 
geheel of gedeeltelijk af te bouwen  

 we brengen het aantal van 70 subsidieregelingen aanzienlijk terug  

 het zwaartepunt van gemeentelijke subsidies komt te liggen op activiteiten en initiatieven 
die gericht zijn op het stimuleren van eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid. Ook 
moeten ze bijdragen aan de leefbaarheid van West Betuwe 

 ook voor verenigingen en organisaties zijn de uitgangspunten eigen kracht en eigen 
verantwoordelijkheid van toepassing. Dat betekent dat de gemeente aan hen ook vraagt wat 
zij zelf kunnen inbrengen. Denk aan financiële middelen in de vorm van sponsoren, of 
werkzaamheden van vrijwilligers of materialen. 

 subsidieaanvragen vallen uiteen in drie groepen: vitale kernen (eigen kracht dorpen), 
activiteiten/activering en diensten 

 Per groep willen we de beschikbare subsidiebedragen met een andere systematiek  
verdelen. Bijvoorbeeld in de vorm van een tendersysteem (beoordeling op basis van criteria 
en punten verdeling) of op volgorde van ontvangst (‘wie het eerst komt het eerst maalt’ 
(gekoppeld aan subsidieplafond) 

 hoe lager de subsidie, hoe makkelijker de verantwoording 
 

 

 

2.1 Subsidie: Wat verstaan we onder het begrip subsidie? 

Subsidie is concrete financiële steun die in verschillende vormen vrij gegeven kan worden aan 

instellingen, bedrijven of personen en is bedoeld om hun activiteiten te ontwikkelen of te stimuleren. 

Subsidie is geen betaling voor geleverde goederen en/of diensten. Want dan is er sprake van inkoop of 

een opdracht.  

 

 Subsidiebeleid  
Subsidie is een beleidsinstrument. Het beleid gaat over de inzet van subsidiemiddelen. Met een 

subsidie wil een bestuursorgaan bepaalde activiteiten bevorderen die niet vanzelf tot stand zouden 
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komen als de kosten hiervan te hoog zijn. Subsidieontvangers zijn niet vrij in de besteding van de 

verkregen subsidiegelden. De subsidie-ontvanger moet de subsidie besteden aan de activiteiten 

waarvoor de gemeente de subsidie verleent.  

De raad stelt de Algemene Subsidieverordening vast. De ASV is een juridische kaderregeling voor het 

subsidieproces, die voor een aantal soorten subsidies van de gemeente toepasbaar is. Activiteiten die 

voor subsidie in aanmerking komen staan hier niet in. De te subsidiëren activiteiten moeten daarom 

worden uitgewerkt in subsidieregelingen die het college vaststelt op basis van door de raad 

vastgestelde beleidsnota’s. 

 Subsidieregelingen   
In artikel 3 van het VNG-model ASV1) staat dat het college de bevoegdheid heeft om 

subsidieregelingen vast te stellen. Deze bepaling willen wij ook opnemen in onze nieuwe ASV. Hierin 

bepaalt et college welke doelgroepen voor de subsidie in aanmerking komen, hoe het college subsidie 

berekent en hoe zij de subsidiebedragen uitbetaalt. Dat gaat op basis van door de raad vastgestelde 

beleidsnota’s. Het VNG-format van een subsidieregeling staat in bijlage 2.   

 Subsidievoorwaarden  
Subsidie-aanvragers moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen om aanspraak te kunnen maken op 

een subsidie. Deze voorwaarden staan in de ASV (juridisch) en in de betreffende subsidieregelingen 

(beleidsinhoudelijk) en in de beschikkingen tot verlening van subsidie.  

 Subsidievormen 
Door de jaren heen komen we erg veel soorten subsidie tegen. Zoals bijvoorbeeld projectsubsidies, 

waarderingssubsidies of budgetsubsidies. We willen nu volstaan met het begrip subsidie.  

De gemeente verleent subsidie met behulp van een beschikking (een verleningsbesluit). Naast een 

beschikking kan een gemeente samen met de betreffende organisatie gebruik maken van een 

uitvoeringsovereenkomst. De reden waarom de gemeente uitvoeringsovereenkomsten afsluit is dat zij 

de naleving van de afspraken en verplichtingen dan kan afdwingen. Dat kan niet met een 

subsidiebeschikking. 

Een dergelijke uitvoeringsovereenkomst sloten de drie voormalige gemeenten al jaarlijks af met 

bijvoorbeeld de bibliotheek Rivierenland. 

 

2.2    De kaders  
 

 Financiële kaders 
Jaarlijks stelt de raad in november de begroting vast voor het daarop volgende jaar. Op basis van die 

begroting verleent het college daarna subsidies aan de organisaties die subsidie hebben aangevraagd. 

De subsidiebeschikking van het college moet voor 31 december voorafgaand aan het subsidiejaar aan 

de organisaties worden verzonden.  

Op grond van de nieuwe ASV is het college bevoegd tot het vaststellen van subsidieplafonds. Deze 

bevoegdheid leggen we in de nieuwe ASV vast. Een subsidieplafond is het maximale bedrag dat het 

college vooraf heeft vastgesteld en maximaal wil besteden aan bepaalde activiteiten. Bij het 

vaststellen van een subsidieplafond moet eveneens de wijze van verdeling worden vastgesteld. Een 

subsidieplafond voorkomt ‘open-eind’ regelingen.  

 

                                                           
1) Deze model subsidieverordening  van de VNG willen we als kapstok gaan gebruiken voor ons voorstel voor de ASV van West Betuwe.  
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Het uitgangspunt van deze  concept nota is dat de gemeente West Betuwe de beschikbare 

subsidiemiddelen zo efficiënt en effectief mogelijk inzet. Dit doen we om de leefbaarheid in de kernen 

te behouden en te vergroten. In het nieuwe beleid willen we – zoals geschreven - gaan werken met 

subsidieplafonds voor een aantal nadere subsidieregels. Dit om openeinde regelingen te voorkomen. 

Als er geen subsidieplafond is vastgesteld en op de juiste manier is bekendgemaakt, zou namelijk 

iedere aanvraag die voldoet aan de inhoudelijke criteria moeten worden toegewezen. Verder geeft een 

bekendgemaakt subsidieplafond duidelijkheid aan de eventuele aanvragers. Zij weten daardoor 

immers hoeveel geld er in een bepaald tijdvak beschikbaar is.  

In combinatie met een subsidieplafond is een tendersysteem voor de verdeling van bepaalde 

subsidies mogelijk. Hierbij wordt het beschikbare budget verdeeld op basis van vooraf gestelde 

criteria en onderlinge vergelijking. Alleen de beste aanvragen komen voor subsidie in aanmerking. Dat 

zijn dus de activiteiten die het meest bijdragen aan de te halen beleidsdoelen.  

Een andere mogelijkheid is een verdeling van de subsidiegelden op grond van volgorde van 

binnenkomst (‘wie-het-eerst-komt-het-eerst-maalt’). Deze keuze wordt gemaakt op het moment dat de 

nadere subsidieregels worden vastgesteld. Dat gebeurt eind 2020. Indieners weten dus van tevoren 

waar zij aan toe zijn. Het vastgestelde subsidieplafond zal op het moment van vaststelling van de 

nadere subsidieregel bekend zijn.  

De derde optie is dat we op basis van alle voor 1 juni ingediende aanvragen het beschikbare bedrag 

gelijkelijk verdelen. Dat delen we ook vooraf in de subsidieregels mee, tegelijk met het vastgestelde 

subsidieplafond.  

Mocht het op basis van de nieuwe geharmoniseerde subsidieregelingen nodig zijn om subsidies af te 

bouwen, dan geldt daarvoor een afbouwregeling. (Gedeeltelijke) beëindiging van een langdurige 

subsidierelatie is pas toegestaan, wanneer 

 die (gedeeltelijke) beëindiging is ingegeven door ‘veranderde omstandigheden’ of ‘gewijzigde 
inzichten’, en  

 er een ‘redelijke termijn’ tussen de aankondiging van de stopzetting of vermindering van subsidie 
en het moment van de daadwerkelijke stopzetting of vermindering van de subsidie. Deze redelijke 
termijn moet de subsidieontvanger in staat stellen maatregelen te treffen om de gevolgen van de 
stopzetting of vermindering van de subsidierelatie op te vangen. Uitspraken van rechters laten zien 
dat de verplichting om een redelijke termijn in acht te nemen niet zo ver gaat dat er gegarandeerd 
moet worden dat de organisatie  zijn activiteiten onverkort door zal kunnen zetten, noch dat de 
levensvatbaarheid van de subsidieontvanger moet zijn gegarandeerd.  

 

Wat een redelijke termijn is, is afhankelijk van verschillende factoren zoals:  

- de mate waarin de subsidieontvanger afhankelijk is van de subsidie 
- de omvang van de verplichtingen van de subsidieontvanger 

 

We gaan de grootst mogelijke zorgvuldigheid toepassen bij de overgang van de huidige drie 

subsidiesystemen naar het nieuwe subsidiesysteem van West Betuwe.  

 Rechtmatigheid 
Een zeer belangrijk aspect in het juridische kader is de rechtmatigheid. Rechtmatigheid is een 

juridische term, die aangeeft dat een (voorgenomen) handelwijze in overeenstemming moet zijn met 

de geldende regels en besluiten. De gemeente handelt voor 100% rechtmatig2). De gemeente zal niet 

                                                           
2) Er komt een wetswijziging aan over rechtmatigheid in jaarrekeningen van gemeenten. Door deze wijziging zal het college van B&W vanaf 

het boekjaar 2021 zelf een rechtmatigheidsverantwoording afgeven in jaarstukken (mededeling VNG 5 oktober 2018). 
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afwijken van de geldende wet- en regelgeving, tenzij de wet of de verordening dat mogelijk maakt. Dat 

betekent dat het verlenen, vaststellen of weigeren van subsidie zeer zorgvuldig gebeurt. Van grote 

organisaties met grote subsidiebedragen verlangen we bijvoorbeeld een accountantsverklaring. 

Subsidie-ontvangers hoeven kleine subsidiebedragen niet tot in de details te verantwoorden. Een klein 

verslag of een fotoreportage kan dan prima voldoen.  

De (concept) aanbevelingen van onze accountant Deloitte (d.d. 1 november 2019) over ons 

subsidieproces nemen wij in de uitwerking van het nieuwe subsidieproces uitdrukkelijk ter harte: 

- instellen van een subsidieregister 
- aanbrengen van een zichtbare toets van de subsidie aanvraag 

toevoegen van een (zichtbare) controle op de toekenningsbeschikking  

 Beleidskaders 
Het college vertaalt het beleid van de raad (beleidsnota’s) naar de subsidieregelingen, door in deze 

regelingen de subsidiabele maatschappelijke activiteiten te noemen. In het College 

Uitvoeringsprogramma staat de planning van de nieuwe en geharmoniseerde beleidsnota’s met 

criteria 

 Cultuur en kunst:   vaststelling Raad in Q2 2020 

 Wmo en jeugd:    vaststelling Raad in Q4 2020 

 Beheerplannen sport   vaststelling Raad in Q4 2020 

 Beheerplannen speeltuinen  vaststelling Raad in Q4 2020 

 Beleid op dorpshuizen   vaststelling Raad in Q4 2020 
 

 Rollen van de gemeente 
De manier waarop de gemeente het subsidiebeleid uitvoert, hangt af van de manier waarop de 

gemeente wil samenwerken met de verenigingen en organisaties. De rol waar de gemeente West 

Betuwe voor kiest is die van de ‘netwerkende overheid’. Dat houdt in dat wij in nauw overleg willen 

samenwerken met onze verenigingen en organisaties die subsidie aanvragen.  

We overleggen met open vizier over wat we samen willen bereiken en over de voorwaarden waaronder 

we uiteindelijk de subsidie verlenen. De gekozen doelstellingen moeten zo  SMART (specifiek, 

meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden) mogelijk zijn. Met grote instellingen sluiten we een 

uitvoeringsovereenkomst af. In bijlage 3 leest u een beschrijving van de rollen waar de gemeente West 

Betuwe voor kiest.  

 

2.3 Samen werken aan concrete doelen 

Al eerder hebben we genoemd dat de ambities uit het bidbook de basis vormen van het nieuwe 

subsidiebeleid. Het bidbook laat zien hoe belangrijk de rol is die de kernen hebben in de verdere 

versterking van de leefbaarheid in onze gemeente. Het bidbook stelt op hoofdlijnen het volgende:  

 “In West Betuwe 2030 kent elk dorp een vorm van zelforganisatie die met een daarvoor ter 
beschikking gesteld budget activiteiten ontwikkelt en uitvoert ter bevordering van de 
leefbaarheid”. Dat doen we door: 
- Subsidie beschikbaar stellen per dorp 
- Opbouwen van netwerken om initiatieven en/of gedreven individuen met elkaar te 

verbinden 
- Faciliteren wenselijke ontwikkelingen  

 In West Betuwe 2030 is het motto: Altijd Thuis. West Betuwe is een inclusieve    samenleving, zij 
is er voor alle mensen, inclusief bijvoorbeeld ouderen, minima, allochtonen en personen met een 
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handicap (bidbook p79). 3) 

 West Betuwe biedt in 2030 ruimte aan jonge gezinnen met speelplekken waar kinderen nog 
ouderwets vies kunnen worden (bidbook p82). 

 Zorg met inwoners voor uitdaging en groene speelplekken en voldoende onderwijsvoorzieningen 
(bidbook p82). 

 In West Betuwe 2030 kan iedereen in zijn vertrouwde omgeving oud worden (bidbook p80). 

 West Betuwe is in 2030 een gemeente die jongeren niet langer ontvluchten. Ze blijven of keren na 
een (studie-)periode graag terug, omdat er voldoende leuk werk en huisvesting is. Het is 
noodzakelijk dat jongeren nu al meer worden gewaardeerd, niet worden weggejaagd en ruimte 
krijgen om ‘hun ding’ te doen (bidbook p81). 

 Het Jeugdfonds Sport en Cultuur wordt gepromoot om dit onderwijs mogelijk te houden voor 
minima (www.jeugdfondssportencultuur.nl 

 In West Betuwe 2030 kan iedereen in zijn vertrouwde omgeving oud worden (bidbook p80)  

 Zorg voor behoud van (of het ontwikkelen van) een ontmoetingsplek. Er zijn zorgen over de 
geldende financiële afspraken voor de dorpshuizen (bidbook p13). 

 Mensen moeten elkaar kunnen ontmoeten. Dat is cruciaal voor de leefbaarheid en sociale 
vitaliteit van de gemeente. Nu het voorzieningenniveau afneemt, is in veel dorpen het dorpshuis 
het hart van de samenleving. Het onderhoud en de exploitatie van de dorpshuizen is een grote 
zorg van veel inwoners (bidbook p77). 

 Zorg met inwoners voor uitdaging en groene speelplekken en voldoende onderwijsvoorzieningen 
(bidbook p 82). 

 Verenigingen zorgen voor saamhorigheid en verbinding. Ze zijn van onschatbare waarde voor het 
gemeenschapsgevoel binnen de dorpen…meer specifiek geldt dit voor sportverenigingen. Dat zij 
niet alleen zorgen voor verbinding, zij zijn ook belangrijk voor de gezondheid van de inwoners van 
West Betuwe (bidbook p77). 

 Initiatieven die verbinding stimuleren, de leefbaarheid vergroten en daarmee een nog sterkere 
gemeenschap creëren moeten we omarmen (bidbook p76) 

 West Betuwe faciliteert initiatieven van inwoners, ondernemers of (maatschappelijke) 
organisaties die bijdragen aan de beleving van het gebied (bidbook p69) 

 Initiatieven die een breder belang dienen, moeten we omarmen en ruimte geven. De gemeente 
kan dit faciliteren door er budget voor vrij te maken en een netwerkrol te vervullen (bidbook p76) 

 Initiatieven die verbinding stimuleren, de leefbaarheid vergroten en daarmee een nog sterkere 
gemeenschap creëren moeten we omarmen (bidbook p76) 

 
 

Op basis van bovengenoemde ambities, hebben wij in deze concept nota voor de volgende  

uitgangspunten gekozen:  

1. Er komt een harmonisatie en herziening van het subsidiebeleid, die gericht is op de doelmatigheid 
van de subsidieontvanger: hun activiteit moet bijdragen aan de leefbaarheid van West Betuwe 
en/of gericht zijn op kwetsbare doelgroepen. In de herziening is aandacht voor de (veranderende) 
lastendruk van verenigingen. Er is ook aandacht voor ambtelijke ondersteuning in de 
bewustwording en aanvraag van subsidiemogelijkheden (gemeentelijk, provinciaal en landelijk)  
(Coalitieakkoord p19). 

2. We vereenvoudigen daar waar mogelijk onze procedures en subsidieaanvragen 
(bidbook p87). We willen subsidiëren op basis van doelen en uitgangspunten die we in 
samenspraak met verenigingen en organisaties samen hebben vastgesteld. We willen niet teveel 
tijd steken in controle maar we willen wel graag resultaten zien.  

3. Het zwaartepunt van de gemeentelijke subsidies komt te liggen op ontmoeten en op activiteiten 
en initiatieven die bijdragen aan de speerpunten van het sociaal domein: eigen kracht en eigen 
verantwoordelijkheid. Subsidies zijn alleen bedoeld voor activiteiten die bedoeld zijn voor 
inwoners van de gemeente West Betuwe. 
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4. Organisaties die bereid zijn andere inkomsten en bijdragen (bijvoorbeeld in de vorm van 
vrijwilligers, locatie en/of materialen) in te brengen komen eerder in aanmerking voor een 
subsidie. We stellen voortaan eerst de vraag: Wat doet u zelf? Wat brengt u zelf in?  

5. Bij het verlenen en vaststellen gebruiken we de volgende voorwaarden:  
o Vertrouwen in elkaar  
o Eenvoud en transparantie in aanvraag, verlening en vaststelling 
o Doelmatig in de besteding van de subsidie 
o Oog voor prestaties/effecten 

6. Subsidieaanvragen vallen uiteen in drie groepen: vitale kernen (eigen kracht dorpen), 
activiteiten/activering en diensten 

7. Per groep willen we de beschikbare subsidiebedragen anders verdelen. Bijvoorbeeld in de vorm 
van een tendersysteem (gekoppeld aan subsidieplafond) 

8. Hoe lager de subsidie, hoe eenvoudiger de verantwoording 
 

Toelichting uitgangspunt 6: Subsidieaanvragen in drie groepen  

Vrijwilligers zijn het cement in onze samenleving. De gemeente West Betuwe vindt het daarom 

belangrijk om hen te faciliteren, ruimte te bieden en te ondersteunen. De gemeente  

stimuleert maatschappelijke initiatieven en onderlinge samenwerking. Aan vrijwilligersorganisaties 

stellen we niet dezelfde eisen als aan organisaties waar een belangrijk deel van de werkzaamheden 

gedaan wordt door professionele krachten in professionele organisaties.  

 

Vrijwilligers zijn van cruciaal belang binnen de participatie in de samenleving en met hun hulp kan dat 

worden versterkt en kunnen we gemeentelijke doelstellingen bereiken. Door integraal te werken en 

kennis te delen versterkt dat de samenwerking. Bovendien kunnen netwerken ondersteuning en zorg 

bieden, maar ook een basis vormen voor het ontstaan van nieuwe initiatieven. We hanteren de 

volgende drie verschillende subsidiegroepen:  

A. Vitale kernen (eigen kracht dorpen), 
B. Activering/activiteiten en  
C. Diensten. 

  

A. Subsidiegroep vitale kernen (eigen kracht dorpen) 
 

 In West Betuwe 2030 kent elk dorp een vorm van zelforganisatie die met een daarvoor ter 
beschikking gesteld budget activiteiten ontwikkelt en uitvoert ter bevordering van de leefbaarheid 
(bidbook p76) 

 In West Betuwe 2030 is het motto: Altijd Thuis. West Betuwe is een inclusieve samenleving, zij is er 
voor alle mensen, inclusief bijvoorbeeld ouderen, minima, allochtonen en personen met een handicap 
(bidbook p79) 

 In West Betuwe 2030 kan iedereen in zijn vertrouwde omgeving oud worden (bidbook p80)  

 West Betuwe is in 2030 een gemeente die jongeren niet langer ontvluchten. Ze blijven of keren na een 
(studie-)periode graag terug, omdat er voldoende leuk werk en huisvesting is. Het is noodzakelijk dat 
jongeren nu al meer worden gewaardeerd, niet worden weggejaagd en ruimte krijgen om ‘hun ding’ te 
doen (bidbook p81) 

 

Binnen de subsidiegroep ‘vitale kernen’ (eigen kracht dorpen) vallen de subsidies die bijdragen aan het 

ontmoeten, aan de totstandkoming en instandhouding van een vorm van zelforganisatie (‘eigen 
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kracht’) van iedere kern4). Daarnaast leggen we de nadruk op activiteiten die op kernniveau uitgevoerd 

kunnen of moeten worden. Bijvoorbeeld op het gebied van: cultuur, kunst, sport, ontmoeting, 

participatie, sociaal culturele activiteiten en zorg. De gemeente West Betuwe vindt de zelforganisatie 

van iedere kern zo belangrijk dat zij een subsidiebedrag beschikbaar wil stellen aan de 

zelforganisaties in alle kernen. Daarvoor stellen we een nadere subsidieregel op, gericht op het 

behartigen van de belangen van de kernen, gericht op inwoners en de activering van inwoners en bij 

voorkeur vernieuwend van aard.   

Binnen de subsidiegroep  ‘vitale kernen’ (eigen kracht dorpen) vallen de volgende onderdelen: 

 

Zelforganisaties 

Veel van onze kernen kennen van oudsher al een (sterke) sociale infrastructuur die de leefbaarheid en 

sociale cohesie vormgeeft. Vaak vindt coördinatie plaats door een overkoepelend dorpsplatform. Denk 

hierbij aan een dorpstafel, dorpsraad, communicatiecommissie of werkgroep dorpsplan. Maar soms 

vervult een van de aanwezige verenigingen die rol. Uiteindelijk hebben de kernen elk een eigen 

systematiek van zelforganisatie en/of een netwerk om initiatieven en/of gedreven individuen met 

elkaar te verbinden. Daarnaast zorgen zij vaak voor de communicatie tussen en met gemeenten en 

vormen op die manier een belangrijke verbindende schakel.  

Dorpshuizen 

 

 Zorg voor behoud van (of het ontwikkelen van) een ontmoetingsplek. Er zijn zorgen over de geldende 
financiële afspraken voor de dorpshuizen (bidbook p13). 

 Mensen moeten elkaar kunnen ontmoeten. Dat is cruciaal voor de leefbaarheid en sociale vitaliteit 
van de gemeente. Nu het voorzieningenniveau afneemt, is in veel dorpen het dorpshuis het hart van 
de samenleving. Het onderhoud en de exploitatie van de dorpshuizen is een grote zorg van veel 
inwoners (bidbook p77). 

 

Het is essentieel dat alle inwoners voldoende mogelijkheden hebben om elkaar te ontmoeten. Elkaar 

kunnen ontmoeten is de meest basale functie die een samenleving heeft. De gemeente West Betuwe 

wil dat graag faciliteren door bijvoorbeeld iedere kern te ondersteunen in een mogelijkheid om te 

ontmoeten. De dorpshuizen vervullen voor de ontmoetingsfunctie vaak een belangrijke rol. Het (voort-

)bestaan van dorpshuizen willen we daarom ook blijven subsidiëren en faciliteren. Een dorpshuis kent 

geen vaste verschijningsvorm. De zeer verschillende verschijningsvormen van een dorpshuis maakt 

het haast onmogelijk om één lijn te trekken qua subsidie.  

Voor het einde van Q2 2020 laten we een vitaliteitsscan uitvoeren, waarin alle aspecten van een 

dorpshuis aan de orde komen. De uitkomsten van de scan en de gesprekken met de besturen van de 

dorpshuizen leiden in de tweede helft van 2020 tot een weloverwogen dorpshuizenbeleid. Dat beleid 

vertalen we naar subsidiabele activiteiten in de nadere subsidieregels. Onderdeel van de beleidsnota 

over dorpshuizen wordt een onderzoek naar de mogelijkheid tot OZB-compensatie voor alle 

dorpshuizen. De huidige compensatie van de OZB voor dorpshuizen in de voormalige gemeente 

Geldermalsen is gebaseerd op een raadsbesluit  d.d. 25 maart 2014. Het besluit heeft geen 

einddatum. Tot het moment dat dit plan er is stellen we voor het totaal aan beschikbare subsidie voor 

het activiteitenbudget voor de dorpshuizen te handhaven. 

 

                                                           
4) bijvoorbeeld een dorpsraad, een dorpstafel, een commissie, enz.  
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Speeltuinen/speelplekken 

 West Betuwe biedt in 2030 ruimte aan jonge gezinnen met speelplekken waar kinderen nog 
ouderwets vies kunnen worden (bidbook p 82).  

 Zorg met inwoners voor uitdaging en groene speelplekken en voldoende onderwijsvoorzieningen 
(bidbook p 82). 

 

Speeltuinen zijn belangrijke plekken waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten. Het zijn vaak lokale 

verenigingen of stichtingen die deze speeltuinen beheren.  

De verenigingen en stichtingen ontvangen een jaarlijks vastgesteld subsidiebedrag dat afhankelijk is 

van de omvang van de speeltuin of speelplek. In het college Uitvoeringsprogramma (CUP) staat de 

harmonisatie van het beheerplan speeltuinen aangekondigd voor de tweede helft van 2020. Dat plan 

wachten we af, voordat we een mening vormen over de te verlenen subsidie in relatie tot bijvoorbeeld 

de onderhoudsbijdragen. Daarom willen we het totale budget voor deze activiteit voor het jaar 2021 

(voorlopig) handhaven. Mede afhankelijk van het toekomstige speeltuinenbeleid zal het college 

specifiek voor de speeltuinen een nadere subsidieregel vaststellen.   

 

Leefbaarheidsbudget 

De kernen van de gemeente West Betuwe verschillen sterk van elkaar, maar ook binnen een kern zijn 

soms grote verschillen zichtbaar. De gemeente West Betuwe heeft een leefbaarheidsbudget, waarvoor 

inwoners uit de kernen aanvragen kunnen doen. Er is een door het college vastgesteld afwegingskader 

voor de beoordeling van aanvragen binnen het leefbaarheidsbudget. Dit afwegingskader gaan we in de 

komende jaren in nauw overleg met de kernen omzetten in een goed bruikbare subsidieregeling. We 

doen voorlopig dus nog niets met een verordening. We werken voorlopig zeer regelarm. Dat kan en 

mag op grond van artikel 4:23 lid 3 punt d.  in de Algemene wet bestuursrecht. 

 

B. Subsidiegroep activiteiten/activering 
 

 Verenigingen zorgen voor saamhorigheid en verbinding. Ze zijn van onschatbare waarde voor het 
gemeenschapsgevoel binnen de dorpen…meer specifiek geldt dit voor sportverenigingen. Dat zij niet 
alleen zorgen voor verbinding, zij zijn ook belangrijk voor de gezondheid van de inwoners van West 
Betuwe (bidbook p77). 

 Initiatieven die verbinding stimuleren, de leefbaarheid vergroten en daarmee een nog sterkere 
gemeenschap creëren moeten we omarmen (bidbook p76) 

 West Betuwe faciliteert initiatieven van inwoners, ondernemers of (maatschappelijke) organisaties 
die bijdragen aan de beleving van het gebied (bidbook p69) 

 Initiatieven die een breder belang dienen, moeten we omarmen en ruimte geven. De gemeente kan dit 
faciliteren door er budget voor vrij te maken en een netwerkrol te vervullen (bidbook p76) 

 Er is een gezamenlijke aanpak van het onderwijs en de welzijnsorganisatie om cultuur-, sport- en 
muziekonderwijs bereikbaar te maken voor jeugd en jongeren en daarin de verbinding te leggen met 
de verenigingen in de gemeente. (Coalitieakkoord p20) 

 

Binnen deze groep vallen de activiteiten en initiatieven van bijvoorbeeld sportverenigingen, cultuur- en 

kunstorganisaties, muziekverenigingen en jongeren- en ouderenorganisaties. Activiteiten kunnen 

evenementen zijn maar ook bijvoorbeeld het geven van lessen. 
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Subsidies uit deze groep kunnen alleen ingezet worden voor activiteiten of activering van de 

betreffende doelgroep en dus de betreffende mensen. Het is geen subsidie om iets aan te schaffen of 

te bouwen. Subsidies bestemd voor onderhoud en aanschaf materialen (bijvoorbeeld velden van 

sportverenigingen) nemen we op in het beheerplan Sport als aparte subsidieregeling. 

Sportverenigingen die subsidie aanvragen voor activiteiten of initiatieven vallen wel binnen deze 

categorie.  

 

In deze subsidiegroep staat ‘DOEN’ centraal. Denk hierbij aan ontplooiing, sociaal contact, verbinden, 

bewegen of talentontwikkeling. De gemeente waardeert de inzet van de laagdrempelige 

vrijwilligersorganisaties voor de inwoners van West Betuwe. De vrijwilligers vervullen een belangrijke 

sociale rol waar het gaat om participatie. Door hun inzet mag West Betuwe zich rekenen tot de groep 

inclusieve gemeenten. De gemeente zorgt ervoor dat zij subsidie-aanvragers op tijd en goed 

informeert over het nieuwe subsidiebeleid. Met de subsidie ondersteunt en stimuleert de gemeente 

het organiseren van activiteiten. En dan met name de activiteiten die voor meerdere kernen of dorpen 

toegankelijk zijn. De beoogde activiteiten of de beoogde activering kan zich afspelen op een breed 

terrein van sport, cultuur en recreatie, sociaal domein en volksgezondheid. Veel van deze activiteiten 

vinden elk jaar plaats.  

 

C. Subsidiegroep diensten 
 

 In West Betuwe 2030 is het motto: Altijd Thuis. West Betuwe is een inclusieve samenleving, zij is er 
voor alle mensen, inclusief bijvoorbeeld ouderen, minima, allochtonen en personen met een 
handicap (bidbook p79) 

 In West Betuwe 2030 kan iedereen in zijn vertrouwde omgeving oud worden (bidbook p80)  

 West Betuwe is in 2030 een gemeente die jongeren niet langer ontvluchten. Ze blijven of keren na 
een (studie-)periode graag terug, omdat er voldoende leuk werk en huisvesting is. Het is 
noodzakelijk dat jongeren nu al meer worden gewaardeerd, niet worden weggejaagd en ruimte 
krijgen om ‘hun ding’ te doen (bidbook p81) 

 Er is een gezamenlijke aanpak van het onderwijs en de welzijnsorganisatie om cultuur-, sport- en 
muziekonderwijs bereikbaar te maken voor jeugd en jongeren en daarin de verbinding te leggen met 
de verenigingen in de gemeente. (Coalitieakkoord blz. 20) 

 

In deze groep komen bijna uitsluitend meerjarige subsidies voor en het zijn vooral stichtingen 

(professionele organisaties) die hier een beroep op kunnen doen. Bijvoorbeeld organisaties als Welzijn 

West Betuwe, Mozaïek, MEE. Zij leveren onder andere professionele diensten die dicht tegen de 

uitvoering van een aantal wettelijke taken van de gemeente zitten. Te denken valt aan gezonde 

levensstijl, preventie, welzijn en ondersteuning. 

 

Deze groep subsidies is gericht op (semi) professionele organisaties die personeel in dienst te 

hebben, een accommodatie in stand houden of een pand permanent huren. Sommige organisaties 

hebben personeel in dienst en/of hebben ook één of meer gebouwen in gebruik (uitgezonderd 

sportverenigingen en dorpshuizen). Daar is dan sprake van langdurige verplichtingen. Leidend bij het 

verlenen van subsidies wordt ook hier het verrichten van de beoogde activiteiten. Subsidies in deze 

categorie zijn voor meer dan één kern. De beoogde prestatie/effecten kunnen in gezamenlijk overleg 

jaarlijks wijzigen.   
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De doelstelling van de activiteit moet beschreven zijn met de beoogde output (prestaties) en bij 

voorkeur zelfs op outcome (effecten) van de beoogde maatschappelijke activiteiten. Het definiëren 

van de output en/of de outcome willen we realiseren door samen met de organisaties in overleg te 

gaan en tot overeenstemming te komen. Het meest voor de hand daarbij is een adequate SMART – 

omschrijving5 van de prestaties en/of de effecten. De beoogde prestaties/effecten/resultaten moeten 

leidend zijn bij de subsidieverlening.  

 

Toelichting punt 8: Hoe lager de subsidie hoe eenvoudiger de verantwoording 

Het VNG-model voor de ASV stelt deze drie niveaus van verantwoording voor. Die bedragen en 

verantwoording willen we overnemen. De verdeling wordt dan als volgt: 

A. Subsidies tot en met € 5.000 
Subsidies tot en met € 5.000 worden bij het besluit tot verlening van de subsidie direct door het 

college vastgesteld. De subsidieontvanger doet achteraf een kort verslag van de activiteit.  

B. Subsidies tussen € 5.000 en € 50.000 
Bij subsidies van meer dan € 5.000 maar ten hoogste € 50.000 moet de subsidieontvanger uiterlijk 

acht weken na afloop van de periode waarover subsidie is verstrekt, een aanvraag tot vaststelling 

indienen. De aanvraag bevat een inhoudelijk verslag waaruit blijkt in hoeverre de gesubsidieerde 

activiteiten zijn verricht en aan de verplichtingen is voldaan. Als het nodig is kan de gemeente door 

middel van een subsidieregeling een andere termijn dan acht weken vaststellen of andere gegevens 

dan een inhoudelijk verslag verlangen. 

C. Subsidies van meer dan € 50.000 
Bij subsidies van meer dan € 50.000 moet de subsidieontvanger een aanvraag tot vaststelling 

indienen:  

a. in het geval van een subsidie per kalenderjaar uiterlijk op 1 mei van het jaar volgende op het 
subsidiejaar  

De aanvraag bevat:  

b. een inhoudelijk verslag 
c. een overzicht van de gesubsidieerde activiteiten en de hieraan verbonden financiën 
d. een balans van het afgelopen subsidietijdvak met een toelichting daarop en 
e. een controleverklaring, opgesteld door een onafhankelijk accountant. 
Indien noodzakelijk kan door middel van een subsidieregel andere termijnen worden vastgesteld of 

andere gegevens worden verlangd. 

 

Communicatie en participatie 

Voor de totstandkoming van het nieuwe subsidiebeleid hebben we een aparte communicatiestrategie 

opgesteld. Een aantal kernboodschappen is belangrijk om in dit kader apart te benoemen: 

 De gemeente West Betuwe gaat op een nieuwe manier subsidie verlenen. Om de discussie een 
richting te kunnen geven hebben we deze concept nota van uitgangspunten opgesteld. In de 
concept nota staat een aantal voorstellen om de systematiek van subsidieverlening te verbeteren, 
te harmoniseren en te vergemakkelijken. Het is een concept nota dus er is alle ruimte voor 

                                                           

5)  SMART staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden. 
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suggesties en ideeën. Daarom roepen wij verenigingen en organisaties op om toch vooral met ons 
mee te denken over de nieuwe manier van subsidie verlenen 

 Het nieuwe subsidiebeleid van de gemeente West Betuwe wijzigt pas als we het beleid op andere 
beleidsterreinen zoals bijvoorbeeld welzijn, jeugd, kunst en cultuur hebben geharmoniseerd. Pas 
dan kunnen we de subsidieregelingen opstellen, die nodig zijn om antwoord te geven op de vraag 
welke vereniging of organisatie hoeveel subsidie krijgt.  

 Dat betekent dat het ‘nieuwe geharmoniseerde subsidiebeleid’ pas van toepassing is op 
subsidieverzoeken die in 2021 worden gedaan (voor het jaar 2022). De hierbij behorende 
activiteiten en initiatieven worden in 2022 uitgevoerd. Tot die tijd verandert er voor verenigingen en 
organisaties die subsidies aanvragen nog niets. Dat wil zeggen, dat tot die tijd het beleid en de 
subsidieregelingen vanuit de voormalige drie gemeenten van toepassing blijven. 

 Organisaties en verenigingen die in 2019 subsidie hebben aangevraagd krijgen voor 31 december 
2020 bericht over de vaststelling van de aanvragen. De beoordeling van de subsidieaanvragen 
gebeurt op basis van de verordeningen en bestaande subsidieregelingen. Deze subsidieregelingen 
zijn gebaseerd op het huidige beleid van de drie afzonderlijke (voormalige) gemeenten. Deze 
situatie is ook nog van toepassing op aanvragen die gedaan worden in het jaar 2020 en die worden 
uitgevoerd in 2021. 

 

De manier waarop we met alle (gesubsidieerde) organisaties in gesprek willen over de harmonisering 

van het subsidiebeleid hebben we vastgelegd in een apart communicatieplan.   

 

 

Slot 
Deze concept nota met uitgangspunten voor het subsidiebeleid is het startpunt van de harmonisering 

van het subsidiebeleid van de jonge gemeente West Betuwe. De uitgangspunten gaan over de vraag 

hoe we met het verlenen van subsidie in de komende jaren willen omgaan. De uitgangspunten geven 

ook richting aan de regelgeving in de nieuwe Algemene subsidieverordening (ASV) en de 

subsidieregelingen die daarop zullen volgen. De nieuwe regelgeving baseren we op de model-

verordening van de VNG.  

      

 

 

Bijlagen: 
1 huidige subsidieregelingen van de voormalige 3 gemeenten 

2 VNG-format voor een subsidieregeling 

3 Vier rollen van een overheid  

 


