Beeldvormende raad 2 juni 2020: Subsidiebeleid
Tijdens de bovengenoemde raadsvergadering zijn twee toezeggingen gedaan.
1. Het verstrekken van nadere informatie betreffende prestatie afspraken met
Welzijn West Betuwe.
2. Nadere informatie of het beschikken van subsidieaanvragen eerder kan dan 31
december van het desbetreffende jaar.
Ad 1.
Met de Stichting Welzijn West Betuwe worden jaarlijks subsidieafspraken gemaakt en
vastgelegd in een beschikking plus een lijst van resultaatindicatoren. Deze worden
voorafgegaan door een aanvraag plus concept programma van deze stichting op de
verschillende beleidsvelden.
Omdat het subsidiebeleid en het welzijnsbeleid nog niet is geharmoniseerd wordt
hoofdzakelijk voortgeborduurd op de indicatoren die de voormalige gemeenten voor
Welzijn hadden opgesteld. Er vinden op ambtelijk niveau met de directie van Welzijn
West Betuwe geregeld voortgangsgesprekken plaats, tevens zijn we in overleg om de set
van afspraken voor dit jaar en volgende jaren te verstevigen.
Financieel en inhoudelijk geldt voor deze instelling de verantwoording zoals die nu nog in
de subsidieverordening van vm. Geldermalsen is opgenomen.
Hetgeen betekent dat er voor 1 juni een inhoudelijk verslag wordt ingediend, inclusief een
overzicht van activiteiten met de daaraan verbonden inkomsten en uitgaven, vergezeld
van een door een accountant opgestelde controleverklaring.
Het concept Algemene Subsidie Verordening West Betuwe 2020 bepaalt in artikel 13, lid
1 dat een overeenkomst wordt afgesloten waarin onder andere afspraken over te leveren
diensten/activiteiten en de daarbij behorende prestatieafspraken worden opgenomen.

Ad. 2
Artikel 10, lid 1van het concept Algemene Subsidie Verordening West Betuwe
2020 bepaalt dat uiterlijk 31 december voorafgaande aan het jaar waarvoor
subsidie wordt toegekend burgemeester en wethouders beslissen op een
structurele subsidieaanvraag.
Artikel 21 van dezelfde concept verordening bepaalt dat burgemeester en
wethouders binnen zes maanden na ontvangst van de in artikel 20 bedoelde
verantwoordingen en jaarrekeningen de subsidie vaststellen. Dit artikel heeft een
andere strekking dan artikel 10, omdat het hier om de verantwoording gaat en
niet over het toekennen van de subsidie.
Aan de raad wordt het volgende voorgesteld;
Of
Artikel 10, lid 1 blijft ongewijzigd waardoor burgemeester en wethouders een
subsidie toekennen nadat de raad in november de begroting voor het daar op
volgende jaar heeft vastgesteld. Het is dan duidelijk wie subsidie krijgt en de
beschikking aan de subsidie-aanvrager is dan ook definitief.
Of
Artikel 10, lid 1 als volgt te amenderen.
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“Burgemeester en wethouders beslissen op een structurele aanvraag als bedoeld
in de artikelen 6 en 7 uiterlijk 31 december of zoveel eerder als mogelijk is
voorafgaande aan het jaar waarvoor de subsidie wordt toegekend.”.
Dit betekent dat burgemeester en wethouders bij het eerder toekennen van de
subsidie in de beschikking een “onder voorbehoud” bepaling moeten opnemen
omdat de raad de begroting nog moet vaststellen.
Onder gangbare omstandigheden kan een subsidieverlening op 1 september
plaatsvinden. De subsidie-aanvrager heeft dan in principe vier maanden eerder
duidelijkheid over zijn aanvraag. Voor de betaling maakt dat niets uit omdat die
pas in mei van het volgende jaar plaatsvindt.
Dit leidt wel tot iets meer administratieve lasten omdat het zo kan zijn dat na de
vaststelling van de begroting een gewijzigde subsidiebeschikking moet worden
verstrekt.
Bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld wel of niet meer geld als dat wordt
aangevraagd of een ombuigingstaakstelling van de gemeente zet de termijn van
1 september wel onder druk.
Dat is de reden dat “of zoveel eerder als mogelijk is” wordt voorgesteld.

