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Onderwerp  

Stand van zaken harmonisering subsidiebeleid gemeente West Betuwe 

 

Kennisnemen van 

De stand van zaken rondom de uitvoering van het plan van aanpak harmonisering Subsidiebeleid  

 

Inleiding 

Het subsidiebeleid van de drie voormalige gemeenten moet worden geharmoniseerd; zowel qua 

regelgeving als qua inhoud van beleid. Hiervoor is een plan van aanpak opgesteld dat u eerder heeft 

ontvangen. Middels deze informatienota informeren wij u over de voortgang van dit project. Daarvoor 

ontvangt u bij deze brief  de ‘concept nota uitgangspunten harmonisering subsidiebeleid’ en ‘het 

bijbehorende communicatieplan’. In de concept-nota leest u de voorlopige uitgangspunten zoals we 

die begin januari aan de  organisaties gaan voorleggen.  

 

Kernboodschap 

De nieuwe gemeente moet voor 1 januari 2021 een algemene subsidieverordening vaststellen om 

daarmee het verlenen van subsidie een wettelijke grondslag te geven. Daarnaast moet in een nadere 

regelgeving (‘subsidieregelingen’) de subsidiabele maatschappelijke activiteiten worden genoemd, die 

voor subsidiëring in aanmerking komen. Het noemen van de subsidiabele activiteiten is afhankelijk 

van het beleid (-kader) dat de gemeenteraad vaststelt. Omdat de beleidskaders bijna allemaal in het 4e 

kwartaal van 2020 worden vastgesteld, kunnen de subsidiabele activiteiten ook pas in diezelfde 

periode van 2020 worden benoemd. De aanpassing van de regelgeving (de verordening en de 

subsidieregelingen ) hebben wij nu in voorbereiding.   

 

Planning  

Omdat de beleidsnota's en de subsidieregelingen grotendeels gepland zijn voor het vierde kwartaal 

2020/begin 2021 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. Dan kan over de aanvragen op tijd 

beslist worden. 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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Deze data zijn nu van toepassing:   

Definitieve nota van uitgangspunten harmonisering subsidiebeleid  vaststellen raad Q2 2020 

Algemene subsidieverordening        vaststellen raad Q2 

2020 

Beleidsnota’s: 

- 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 

Diverse subsidieregelingen      vaststellen college Q4 2020 en Q1 

2021   

 

 

Consequenties 

Het bijstellen van onze planning blijft binnen de wettelijke kaders.     

 

Financiën 

Niet van toepassing 

 

Communicatie 

Er is een communicatieplan, dat u bij deze brief krijgt aangereikt.   

 

Vervolg 

Uitvoering van het communicatieplan, gericht op het betrekken van de verschillende organisaties en 

verenigingen die in het verleden subsidie hebben aangevraagd of van plan zijn subsidie aan te vragen 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de secretaris,                               de burgemeester, 

Karen Coesmans   Servaas Stoop 


