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Onderwerp  

Harmonisatie Subsidies 

 

Kennisnemen van 

1. Kennis nemen van de informatie over de stand van zaken proces Harmonisatie subsidies 

2. Met de raad van gedachten wisselen over uitgangspunten uit de concept nota Uitgangspunten 

Nieuw Subsidiebeleid.   

 

Inleiding 

Op 17 februari, 5 maart en 12 maart zijn door de gemeente West Betuwe drie bijeenkomsten 

georganiseerd. Het vertrekpunt hiervoor was de concept nota uitgangspunten Nieuw Subsidiebeleid, 

welke door Burgemeester en wethouders op 4 december 2019 is vastgesteld.  

Tijdens deze drie bijeenkomsten zijn twee presentaties gehouden. Over hoe het harmonisatieproces 

verder in 2020 gaat verlopen en over de uitslag van de enquête.  Alle genodigden waren verzocht deze 

enquête in te vullen.   

Tijdens deze drie informatiebijeenkomsten ging men uit elkaar om rondom een tafel over de 

subsidiethema’s met elkaar van gedachten te wisselen. Twaalf gesprekstafels zijn er geweest met 8 

tot 11 personen aan een tafel. Die hebben de volgende vier thema’s besproken: 

Thema 1:  Wat zijn de manieren van subsidieverdeling? 

Thema 2:  Hoe kan het subsidietraject worden verbeterd? 

Thema 3:  Hoe kunnen vrijwilligersorganisaties beter samenwerken?  

Thema 4:  Hoe kan wederkerigheid worden gestimuleerd?.  

 

Consequenties 

De opgehaalde informatie uit de enquête en de gesprekstafels is van belang voor het volgende: 

 Voor de definitieve versie door de raad vast te stellen van de nota Uitgangspunten Nieuw 

Subsidiebeleid 

 Voor de input Algemene Subsidie Verordening West Betuwe 2020 die de raad vaststelt. 

 Voor de input van de nog te formuleren Kadernota’s Dorpshuizen, Speelplaatsen, Sport en 

Wmo en Jeugd, die aan de raad ter vaststelling worden aangeboden.. 

 Voor het uitvoeringsplan dat op basis van het door de raad op 3 maart 2020 vastgestelde 

Kadernota Cultuur en Kunst door Burgemeester en wethouders wordt gemaakt. 

 Voor de door Burgemeester en wethouders op te stellen verordening Subsidieregels op basis 

waarvan subsidies worden toegekend.  
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De bijgestelde concept nota Uitgangspunten Nieuw Subsidiebeleid  

Het concept, zie bijlage, is geactualiseerd omdat de planning is bijgesteld, taken zijn verricht en het 

belangrijkste is dat de acht uitgangspunten voor een toekomstig subsidiebeleid zijn bijgesteld op 

grond van de uitkomsten van de gehouden enquête en de drie bijeenkomsten.  

 

De uitgangspunten: 

 

 

1. Subsidieaanvragen worden in drie groepen onderscheiden: De vitale kernen (eigen kracht 

dorpen), activiteiten/activering en diensten 

 

Vitale kernen (eigen kracht dorpen) 

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

aan het ontmoeten en ontplooien in de kern, en aan de totstandkoming en instandhouding van 

een vorm van zelforganisatie (‘eigen kracht’) van iedere kern. Hier vallen onder dorpshuizen, 

speelplaatsen en zelforganisaties (zoals dorpstafels). Daarnaast leggen we de nadruk op 

activiteiten die mede dankzij het leefbaarheidsbudget op kernniveau uitgevoerd kunnen of 

moeten worden. Bijvoorbeeld op het gebied van sociale samenhang, participatie, omzien naar 

elkaar, 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 subsidieregel op, gericht op het 

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

 

Activiteiten/activering 

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. 

Subsidies uit deze groep kunnen alleen ingezet worden voor activiteiten of activering van de 

betreffende doelgroep en dus de betreffende mensen en/of kern overstijgend zijn. Het is geen 

subsidie om iets aan te schaffen of te bouwen. 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.  
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Diensten 

Het gaat om professionele organisaties die in opdracht van de gemeente diensten verlenen voor 

bepaalde doelgroepen.  

Deze diensten zijn Welzijn West Betuwe, Mozaïek welzijn, Santé Partners, Iris verslavingszorg, 

Begeleiding en Wonen Nijmegen&Rivierenland èn Jeugdbescherming Gelderland.  

Connect2Jeugd ontvangt geen subsidie omdat hier sprake is van inkoop.  

 

2. Een subsidie dient gericht te zijn op doelmatigheid in relatie tot de bijdrage aan leefbaarheid, 

ontplooien, ontmoeten en/of kwetsbare doelgroepen.  

Doelmatigheid heeft te maken met het leveren van prestaties en het sorteren van effecten. 

Prestaties zijn over het algemeen goed te meten. Het effect dat teweeg wordt gebracht is over 

het algemeen moeilijker te duiden. Afhankelijk van de gesubsidieerde activiteit dienen afspraken 

gemaakt te worden over de prestaties en effecten; maatwerk dus.  

 

Leefbaarheid is geen objectief meetbaar begrip. Leefbaarheid is een subject gevoel omtrent het 

wonen, werken, ontplooien en ontspannen in een (kleine) woonplaats. Het draagt zorg voor het 

sociale cement in de samenleving, draagt bij aan sociale samenhang, saamhorigheid en zorgt 

voor omzien naar elkaar. Door activiteiten te stimuleren waar hoofdzakelijk bewoners uit de 

woonplaats aan deelnemen op een plaats in de woonplaats roept het gevoel op dat een kern 

levendig is, geborgenheid biedt en waar je in contact komt met medebewoners. Hierbij kan 

ondersteuning door de gemeente of een professionele instelling van belang zijn. Bijvoorbeeld 

voor een subsidieaanvraag bij andere overheden of maatschappelijke instellingen 

(Coalitieakkoord, p19).       

 

3. De procedure betreffende een aanvraag, een beslissing en verantwoording van de subsidie dient  

eenvoudig en transparant te zijn.  

Subsidieaanvragen vindt digitaal plaats. Op de website van de gemeente West Betuwe wordt een 

apart digitaal subsidieloket gemaakt. Aandacht dient besteed te worden aan de handleiding voor 

een subsidieaanvraag, vraagbaak en contactpersonen.  

De controle op de subsidieaanvraag, de uitvoering en de verantwoording is zo eenvoudig 

mogelijk. Hoe lager de subsidie, hoe eenvoudiger de verantwoording. Het opstellen van een 

(jaarlijks) openbaar subsidieregister maakt transparant hoeveel en welke subsidies aan wie 

worden gegeven.  

In de toekenning of afwijzing van de subsidieaanvraag zijn de grondslagen c.q. criteria  

opgenomen op grond waarvan tot een positief dan wel een negatief besluit is gekomen.   

Met betrekking tot de verantwoording wordt het volgende onderscheid gemaakt.  

 

 Subsidies tot en met € 2.500 

Subsidies tot en met € 2.500 worden bij het besluit tot verlening van de subsidie direct door het 

college vastgesteld. De subsidieontvanger doet achteraf in een korte brief verslag van de 

activiteit. Een minimale verantwoording is noodzakelijk vanwege gemeentelijke 

accountantsvoorschriften.  
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 Subsidies tussen € 2.500 en € 50.000 

Bij subsidies van meer dan € 2.500 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. Bijvoorbeeld dat gezien de 

aard van de subsidie nadere voorwaarden worden gesteld en dat eventueel in een  

subsidieovereenkomst kan worden vastgelegd.   

 

 Subsidie boven de € 50.000 

Er wordt altijd een (meerjarige) overeenkomst tussen de gemeente en de subsidieontvanger 

gesloten. Bij subsidies van meer dan € 50.000 moet de subsidieontvanger een aanvraag tot 

vaststelling indienen: De aanvraag bevat:  

a. een inhoudelijk verslag 

b. een overzicht van de gesubsidieerde activiteiten en de hieraan verbonden financiën 

c. een balans van het afgelopen subsidietijdvak met een toelichting daarop en 

d. een controleverklaring, opgesteld door een onafhankelijk accountant. 

Indien noodzakelijk kan door middel van een subsidieregel andere termijnen worden vastgesteld 

of andere gegevens worden verlangd. 

 

 Meerjarige subsidies 

Burgemeester en wethouders kan besluiten langdurige, maximaal vier jaar, subsidies te 

verstrekken. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden waar Burgemeester en wethouders van af 

kunnen wijken : 

a. Er is sprake van een structurele activiteit die per jaar vrijwel hetzelfde wordt uitgevoerd.  

b. Prestaties die afgesproken zijn vergen een langere uitvoeringstijd dan een jaar en/of effecten 

zijn pas merkbaar over een langere tijd. 

c. Er wordt ieder jaar een inhoudelijk verslag of jaarverslag aan Burgemeester en wethouders 

aangeboden. 

d. De raad in het kader van het budgetrecht ieder jaar de bevoegdheid behoudt tot het 

vaststellen van de programmabegroting en de meerjarenbegroting.    

 

4. Initiatieven die gericht zijn op activiteiten en samenwerking met andere organisaties krijgen 

prioriteit in het subsidiebeleid.  

Van onderop kunnen subsidieaanvragers met voorstellen komen die buiten de gebaande paden 

vallen maar die bijvoorbeeld wel sterk gericht zijn op samenwerking met andere partijen. Hierbij 

moet natuurlijk oog worden gehouden voor bepaalde organisaties die dat niet kunnen. 

Organisaties kunnen ook aansluiting zoeken bij het door de gemeente geformuleerde wenselijke 

beleid.  

 

5. Eigen inbreng van de subsidieaanvrager vergroot de kans op subsidie. 

De organisatie die een subsidie aanvraagt kan aangeven welke financiële bijdrage zelf wordt 
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verleend. Een locatie, benodigde materialen en de inzet van vrijwilligers vallen ook onder een 

eigen bijdrage.   

 

6. Duidelijke prestaties en effecten vergroot de kans op subsidie.  

Een (nieuwe) activiteit die veel deelnemers trekt, structureel wordt en effect sorteert op de 

gemeenschap heeft een voordeel boven een activiteit die eenmalig is en maar een gering aantal 

deelnemers treft. In de subsidieregels kan dit verder worden uitgewerkt. 

 

7. De gemeente kan zowel een bovengrens als een ondergrens vaststellen met betrekking tot de 

subsidiepot  

Op grond van de Algemene Subsidie Verordening West Betuwe 2020 is Burgemeester en 

wethouders bevoegd tot het vaststellen van subsidieplafonds. 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. Verder geeft 

een bekendgemaakt subsidieplafond duidelijkheid aan de eventuele aanvragers. Zij weten 

daardoor immers hoeveel geld er in een bepaald tijdvak beschikbaar is. Aanvraag van kleine 

bedragen roept de vraag op waarom de subsidieaanvrager dat zelf niet kan bijdragen en aan de 

andere kant of het voor de gemeente wel zo effectief en efficiënt is om dergelijke kleine 

subsidiebijdragen te verlenen.    

 Per subsidiecluster (cultuur, sport, welzijn etc) kunnen Burgemeester en wethouders een 

subsidieplafond vaststellen.  

 Er wordt geen subsidie beneden een bedrag van € 250 verleend.  

 

8. Maatwerk met betrekking tot de subsidieregels is van groot belang.  

Zoals eerder geconstateerd is de diversiteit van activiteiten en organisaties in de 26 kernen 

bijzonder groot. Maatwerk is daarom noodzakelijk en gewenst. Hierbij blijven wel enkele 

uitgangspunten van belang. Gelijke monniken, gelijke kappen, eigen inbreng, effect van de 

activiteit en dergelijke. Maatwerk kan er toe leiden dat gezien een bijzondere omstandigheid een 

beroep wordt gedaan op de hardheidsclausule van de subsidieverordening. Burgemeester en 

Wethouders kunnen op dat punt de bestaande en relevante subsidieregel buiten werking stellen. 

Uiteraard dient dit goed gemotiveerd te worden.   

 

Het concept Algemene Subsidie Verordening West Betuwe 2020 

Het bijgevoegde concept regelt de gebruikelijke subsidiebepalingen zoals in het VNG-model zijn 

opgenomen. Daarnaast zijn specifieke bepalingen betrekking hebbend op de gemeente West Betuwe 

opgenomen. Tevens zijn enkele suggesties die zijn gedaan in de drie bijeenkomsten verwerkt.  

 

Doel beeldvorming raad 7 april 2020 

1. De raad informeren via een nog nader te bepalen presentatie en de invulling van een dialoog 

met de raad over de stand van zaken van het proces Harmonisatie subsidies 
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2. Op basis van de verstrekte informatie en na het overleg met de raad worden de 

conceptstukken definitief gemaakt en via Burgemeester en wethouders aan de raad 

aangeboden.   

 

Bijlage(n) 

Eindverslag drie informatiebijeenkomsten d.d. 25 maart 2020 

Concept nota Uitgangspunten Nieuw Subsidiebeleid d.d. 25 maart 2020 

Concept Algemene Subsidie Verordening West Betuwe 2020 d.d. 16 maart 2020 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de secretaris,     de burgemeester, 

Karen Coesmans   Servaas Stoop 

 

 


