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Subsidiering is een aanspraak op geld, door een bestuursorgaan verstrekt met het oog op

bepaalde activiteiten van de aanvrager, en een instrument om bepaalde act¡viteiten mede

mogel|k te maken of in gang te zetten Deze activiteiten dienen aan te sluiten op het

gemeentelijk beleid. De wijze van subsidieverstrekking is toe aan verandering en de omvang

moet beheersbaar (gemaakt) worden.

Het huidige volume past niet meer bij een terugtredende overheid die een groter beroep doet
op de zelfredzaamheid van de samenleving. De nodige ombuigingen zetten extra druk op dit
proces.

Met deze kadernota hebt u een extra instrument in handen gekregen om richting te geven aan

de inhoud van het subsidiebeleid. De programmabegroting stelt u in staat verder op de inhoud

te sturen en subsidieplafonds vast te stellen om de budgetten te kunnen beheersen. Binnen

de gegeven kaders is de uitvoerende taak aan het College.

De subsidieverordening richt zich op het proces van subsidieverstrekking en is afgeleid van

een VNG-model dat uitgaat van deregulering. Deze verordening komt de volgende

raadsvergadering aan de orde zodat aanpassingen die u bij de behandeling van deze nota

voorstelt venverkt kunnen worden

ln verband met de verslechterde financiële situatie zijn diverse ombuigingsmodellen

uitgewerkt. De opties zijn voorgelegd bij de uitwerkingen en voor voorstellen voor wijziging van

de subsidiemethodiek. Op basis hiervan is een taakstellend ombuigingsbudget vastgesteld

van tenminste € 150.000,- per 2013 (voor 2012: € 37.500,-).

ln dit kader is het belangrijk de gemeentelijke regelgeving op het gebied van

subsidieverstrekking opnieuw te beoordelen, maar ook om buitenwettelijke subsidies in beeld

te brengen en onder een verordening te brengen.
Op dit moment kent de gemeente Lingewaal de volgende subsidieverordeningen:
o de Algemene Subsidieverordening Welzijn (Asv) van de gemeente Lingewaal, vastgesteld

in 2009;
¡ de Subsidieverordening Basisbibliotheek Rivierenland - gemeente Lingewaal2007.

vastgesteld in2007;
. de Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Lingewaal, vastgesteld in 2002.
. de Verordening subsidiëring godsdienstonderwijs, vastgesteld in 1986.
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l. Strategisch kader subsidieverstrekking

Subsidieverstrekking is geen doel op zich, maar een middel om vorm en inhoud te geven aan

de realisatie van het gewenste beleid binnen de gemeente Lingewaal. Daarbij kan het gaan

om de realisatie van activiteiten voor burgers, die door derden worden uitgevoerd en waarin

de gemeente het subsidie-instrument hanteert om hen hiertoe opdracht te geven, of om de

uitvoering van activiteiten te stimuleren. We kiezen er dan bewust voor deze activiteiten niet

door de eigen ambtelijke organisatie te laten realiseren. Ook kunnen subsidies gebruikt

worden voor de realisatie van objecten, zoals gebouwen etc.

1.1 De hoofdlijnen van het subsidiebeleid
ln de afbeelding hieronder zijn alle relevante aspecten van het (strategische) subsidiebeleid
opgenomen en is aangegeven op welke wijze de bestuurlijUjuridische vormgeving van het
proces en de inhoud vorm dienen te krijgen. De onderdelen uit dit schema worden in het

vervolg van dit hoofdstuk toegelicht, in de hoofdstukken 4 en 5 volgt een nadere uitwerking.
Meer gedetailleerde informatie is opgenomen in de bijlagen.
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1.2 Visie subsidiebeleid
Subsidieverstrekking is een middel om vorm en inhoud te geven aan de realisatie van
vastgesteld beleid voor die activiteiten, die door derden (niet de eigen organisatie) worden

uitgevoerd. Anders gezegd, zonder subsidies kunnen deze activiteiten niet tot stand komen,

terwijl deze voor realisatie van het gemeentelijke beleid wel gewenst zijn. Ten behoeve van de
inzet van het subsidie-instrument is een beleidskader noodzakelijk, om vast te stellen hoe dit
instrument wordt ingezet. Met de informatie uit het onderzoek van de rekenkamercommissie,

de eigen ervaringen met de huidige uitvoeringspraktijk, en op grond van maatschappelijke

ontwikkelingen, karakteriseren we de gewenste vormgeving van het subsidiebeleid als volgt:
o de vormgeving van het subsidiebeleid geldt gemeentebreed: alle relevante

subsidiestromen binnen de gemeente Lingewaal op de diverse beleidsterreinen zijn

onderdeel van het subsidiebeleid, inclusief de juridische vormgeving daarvan in de
verordening;

. de vormgeving van het subsidiebeleid dient transparant te z'tjn: voor alle partijen

(subsidiegever en subsidieontvanger) zijn inzichtelijk
(1) de inhoud, de voorwaarden en verplichtingen,
(2) het proces, van aanvraag tot vaststelling van de subsidie, en

(3) de besluitvorming daarover door het bestuur;
o het subsidiebeleid dient, gegeven de verschillende beleidsterreinen waarop het subsidie-

instrument wordt toegepast, de nodige flexibiliteit te bevatten en maatwerk mogelijk te

maken, zodat de inzet van het subsidie-instrument breed kan worden toegepast;
. de vormgeving van het subsidiebeleid dient efficiënt en effectief te zijn: met collectieve

middelen wordt adequaat omgegaan (efficiënt) en de gestelde doelen worden
gerealiseerd (effectief). Een periodieke evaluatie van zowel de inzet van het subsidie-
instrument zelf, als de etfectiviteit van de verleende subsidies is daar een onderdeel van;

o de vormgeving van het subsidiebeleid dient zodanig te zijn, dat de administratieve lasten
voor zowel de aanvragers als de ambtelijke organisatie (de kosten om de
subsidieverstrekking in alle aspecten mogelijk te maken) zo laag mogelijk zijn.

Standaardisering van processen en procedures draagt daaraan bij.

ln de verdere uitwerking van het subsidiebeleid worden deze kenmerken, die samen de visie
vormen, meegenomen.

1.3 Het subsidieproces in bestuurlijk perspectief
ln de uitvoering van het subsidiebeleid zijn de bestuurlijke en juridische vormgeving van het

subsidiebeleid en het subsidieproces belangrijke vraagstukken. ln de toekomstige situatie,
gegeven de aanbevelingen van de rekenkamercommissie, wordt dit als volgt geregeld:
. kadernota subsidies (onderhavige nota): bevat de beschrijving van het subsidiebeleid van

de gemeente Lingewaal en wordt door de Raad vastgesteld. Daarmee wordt het
subsidiebeleid op hoofdlijnen beschreven en ontstaat een toetsingskader voor de

daadwerkelijke uitvoering. Tevens ontstaat hiermee flexibiliteit in (gewenste)

beleidsaanpassingen op tactisch en operationeel niveau;
. een nieuwe subsidieverordening Lingewaal: de verordening is de juridische vertaling van

de kadernota subsidies en kent geen dubbelingen met de Awb, maar is aanvullend

daarop. De verordening beperkt zich tot de hoofdlijnen, aangezien een verordening niet

elk jaar wordt aangepast. Nadere uitwerkingen worden opgenomen in beleidsregels, die
het College vaststelt (bijvoorbeeld nadere regels voor indexering van subsidiebedragen,

vermogensvorming e.d.). De verordening zelf, gebaseerd op de modelverordening van de
VNG, wordt vastgesteld door de Raad.

. beleidsnota's: vanuit de specifieke programma's wordt vorm en inhoud gegeven aan de
toepassing van het subsidie-instrument voor onderdelen van dat programma. Uiteraard
dient dit te voldoen aan de kadernota subsidies en de verordening, aangezien daarin de

Beleidskader subsidiebeleid
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kaderstelling is geregeld. De Raad stelt dergelijke beleidsnota's vast, die, waar nodig,

worden voorzien van uitvoeringsbesluiten;

beleidsregels: nadere regelgeving en uitwerking van het subsidiebeleid voor specifieke

onderdelen. Wat betreft het proces en de inhoud zijn deze een aanvulling op de

subsidieverordening. Door gebruik te maken van beleidsregels is het mogelijk een
gemeentebreed toepasbare subsidieverordening op te stellen. Het College van B&W stelt
de beleidsregels vast.

subsidieplafonds:jaarlijks dienen de subsidieplafonds te worden vastgesteld. Met

vastgestelde subsidieplafonds worden openeindregelingen voorkomen. De vaststelling
van de subsidieplafonds is een bevoegdheid van de Raad. Deze kan hiermee de

hoofdlijnen van het subsidiebeleid bepalen en budgettaire kaders aangeven (allocatie en

autorisatie van middelen voor het volgende begrotingsjaar). De vaststelling van

subsidieplafonds wordt gekoppeld aan de vaststelling van de programmabegroting;

uitvoeringsprogramma subsidies: als bijlage bij de begroting kan een ovezicht worden

opgenomen van de te verstrekken subsidies in enig begrotingsjaar (uiteraard voor zover
op dat moment bekend). Dit is een informatief overzicht van subsidies per programma met
een toelichting.

nîoç Ål

Met de toepassing van deze instrumenten voor het subsidiebeleid ontstaat niet alleen

eenduidigheid, maar tevens een bestuurlijk/juridische vormgeving van het proces en de

inhoud. Daarbij stelt de Raad de strategische kaders vast:
o het subsidiebeleid (kadernota subsidies),
o het inhoudelijke beleid (beleid per programma) in b.v. de programmabegroting,

. debudgetten (subsidieplafonds),
o het proces (verordening).

De feitelijke uitvoering wordt via beleidsregels belegd bij het College. Door deze scheiding is
het mogelijk gemeentebreed één subsidieverordening te hanteren. Op basis hiervan kan dan

verder vorm en inhoud worden gegeven aan de verdeling van verantwoordelijkheden en

bevoegdheden wat betreft de daadwerkelijke toekenning, afhandeling en verantwoording van

subsidies tussen Raad en College.
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2. Herijking subsidiebeleid

2.1 Noodzaak van de herijking
De herijking van het subsidiebeleid is voor onze gemeente een kans om doelgericht te
subsidiëren en noodzakelijk om weer financieel perspectief te krijgen. Het voorgestelde
nieuwe beleid is verstrekkend, in de zin dat de besluitvorming ingrijpende gevolgen kan (zal)

hebben voor verenigingen en organisaties in Lingewaal. Het gros van de subsidies die wij

verstrekken bestaan aljarenlang. Vermindering of beëindiging van subsidies betekent niet dat
wij die verenigingen plotseling niet meer belangrijk vinden, maar is een gevolg van het nieuwe

beleid. Naar verwachting verweren instellingen zich hiertegen, en met een emotioneel beroep

zullen zij raadsleden en -fracties willen overtuigen dat subsidie noodzakelijk is om te

overleven.
Dat subsidies belangrijk zijn weten we, maar ervaringen in het land wijzen uit dat verenigingen

ook zonder steun van de gemeente (blijven) bestaan. ln dit kader is het essentieel dat de

Raad eendrachtig optrekt en standvastig is in de vaststelling van het beleid, opdat het college

k- zich in de uitvoering daarvan politiek gesteund weet.

tr,r^-o¿/ d,rf l^..--' 
'\^'lqcr-{-f

2.2 Huidig beleid en mogelijkheden voor ombuigingen
De gemeente Lingewaal verstrekt subsidie aan ruim honderd instellingen, organisaties en

verenigingen. Veel van deze subsidies hebben een geringe omvang:
- 38 organisaties ontvangen maximaal€ 500,-; /
- 19 instetlingen ontvangen maximaal € 1.000,*; . )C)'
- nog 17 andere ontvangen maximaal€ 2.000,--. f 

'
ln totaal 74 organisaties en instellingen ontvangen iets meer dan € 48.000,-- aan subsidies.

De meeste van deze subsidie komen voort uit het verleden, en zijn daarom 'gemeengoed'

geworden.

De subsidies komen veelal terecht bij de plaatselijke verenigingen. Ervaring bij andere
gemeenten wijst uit dat beëindiging of vermindering van de subsidie vrijwel zeker tot
weerstanden leidt, zelfs waar het gaat om geringe bijdragen.

Hiernaast bestaan er grote(re) subsidies.
Ten eerste zorgen deze subsidies ervoor dat voorzieningen in stand worden gehouden: zoals
peuterspeelzaalwerk, algemeen maatschappelijk werk en het ouderenwerk. Ook maken deze

subsidies voorzieningen meer toeqankelijk. Voorbeelden zijn subsidies aan het

bibliotheekwerk en aan de muziekschool. De laatste grote subsidies zijn gericht op de

uitvoering van wettelijke taken, met bijdragen aan werkvoorzieningschappen, de regio en het

ROC.

De verschillende geld- en subsidiestromen, met hun onderscheidende doelen, zijn beoordeeld

op de mogelijkheden voor ombuiging of bezuiniging. ln het kort komt het neer op:

. Bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen

Bezuinigingen op bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen, zoals de GGD, in
principe zijn vaak niet direct te realiseren. Voor de vastgestelde basisdienstverlening

bepalen de deelnemers in gezamenlijkheid de hoogte van de bijdragen. De gemeente kan

(mag) daar individueel niet van atwijken: de invloed van de gemeente Lingewaal in deze is
dus beperkt. Wel kan de gemeente lobbyen bij de andere gemeenten om de
gemeentelijke bijdragen zo beperkt mogelijk te houden. Anders is het voor afname van
producten en diensten buiten basispakket: de gemeente is volledig vrij dit al dan niet af te

nemen.

Beleidskader subsidiebeleid
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Bijdragen om voorzieningen toegankelijk te maken/houden
Binnen dit kader heeft de gemeente de vrijheid om de hoogte van de bijdrage vast te

stellen. ln het algemeen geldt, dat een lagere bijdrage vrijwel zeker leidt tot een

vermindering van het voozieningenniveau: de beschikbaarheid van de bibliobus,

mogelijkheid voor muziekonderwijs, jongerenwerk, ouderenwerk enzovoorts.

Bijdragen om basisvoorzieningen in stand te houden
Basisvoorzieningen zijn die voozieningen die essentieelzijn in de uitvoering van het
gemeentelijke beleid. De gemeente heeft de vrijheid om de hoogte van de bijdrage vast te

stellen. Een lagere bijdrage betekent direct een vermindering van het

voorzieningenniveau, en daarmee een aantasting van de basisvoorzieningen.

O v e ri g e subsrdre vers tre kki n g e n

Subsidie is een recht, maar de gemeente is niet verplicht om te subsidiëren: zij is daarin

volledig vrij. ln het algemeen dragen subsidies bij aan het voorzieningenniveau binnen de
gemeente, en de leefbaarheid binnen de kernen. Subsidies onder deze categorie bestaan

vaak aljaren. Vermindering of zelfs beëindiging daarvan kan verstrekkende gevolgen

hebben voor de sociale cohesie binnen de kernen. Daar staat tegenover dat het veelal
gaat om relatief kleine bedragen. ln die gevallen moeten verenigingen en instellingen in

staat worden geacht die verminderde inkomsten zelf te kunnen genereren, door sponsors,

een beperkte verhoging van de contributie of het vragen van een eigen bijdrage.

2.3 Uitgangspunten voor nieuw beleid

2.3.1. Ondezoek Rekenkamercommissie als startpunt
ln 2008 heeft de rekenkamercommissie Lingewaal een onderzoek gedaan naar de
gemeentelijke subsidie- en steunverlening. Vastgesteld is dat er voor de subsidieverstrekking
door de gemeente een (door de raad) vastgesteld beleidskader bestaat. Dat is ook de basis

voor deze kadernota: de raad stelt het beleidskader voor subsidiëring door de gemeente vast,

waarna het college de verdere uitwerking hiervan ter hand neemt.

2.3.2 B elang rij ke o ntwi kke I p u nte n re ke n ka me ro n d e zoe k
Het onderzoek van de rekenkamercommissie toont dat diverse leerervaringen kunnen worden

benoemd. De belangrijkste daarvan in het kader van subsidieverstrekking zijn:

1. Bepaal wat je van steunverlening verwacht.

De Raad kan bepalen wat zij van de gegeven steunverlening terug verwacht: is het

bestaan van een vereniging voldoende, of verwacht de gemeente hiervoor ook iets terug

in de vorm van activiteiten of prestaties? Dit is de basis van het onderliggende

beleidskader.
2. Leer van de knelpunten in het subsidiebeleid van andere gemeenten.

Uit onderzoek blijkt regelmatig dat het proces van subsidieverstrekking efficiënter kan, dat
er weinig aandacht is voor de verantwoording van de subsidie en het toezicht daarop en

dat de termijnen uit de subsidieverordening niet worden nageleefd. Juist deze onderdelen

komen in de werkwijze binnen het nieuwe subsidiebeleid nadrukkelijk aan de orde.

Hiernaast is een belangrijke kaderstellende constatering:
3. De raad is deels onbekend met de verschillende vormen van steunverlening.

De Rekenkamercommissie heeft vastgesteld dat de raad inzicht heeft in het beleid ten

aanzien van subsidies. Dit geldt niet voor andere vormen van steunverlening, omdat een

duidelijk beleidskader hiervoor ontbreekt.

2.3.3 Het Manifest van Lingewaal als kader
Het Manifest van Lingewaal is vastgesteld als richtinggevend document naar 2030. Het

Manifest gaat nadrukkelijk over de duurzame ontwikkeling van de schoonheid én leefbaarheid

Beleidskader subsidiebeleid
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van de kernen en het omliggende gebied. Daarmee biedt het Manifest handvatten voor de
inrichting van een nieuw subsidiebeleid, want manifestregel T zegt:'ln 2030 hebben alle
kernen hun basisvoorzieningen behouden. Er zijn voorzieningen voor jeugd tot 12 jaar, waar
mogelijk in een brede school. Er is een ontmoetingsruimte en een zorgvoorziening passend bij

de schaal van de kern. De inzet van de inwoners bepaalt het niveau van de overige
voorzieningen. Er zijn slimme combinaties gemaakt in gezamenlijke accommodaties en

multifunctionele gebouwen.'
ln dit kader gaat de gemeente over op een actief subsidiebeleid dat is gericht op doelgroepen
en daaraan gekoppelde prestaties. Eventuele tekorten worden niet vanuit de gemeente

afgedekt, tenzij daar tegenover voor de gemeente baten staan die dezelfde waarde
vertegenwoordigen.l

1 Het Manifest van Lingewaal, bladzijde 40

Beleidskader subsidiebeleid
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3. Subsidiemethodiek vanaf 2011

Gegeven de aanbevelingen van de rekenkamercommissie en de noodzaak van ombuigingen
is gekozen voor een nieuwe vormgeving van de subsidieverstrekking in Lingewaal. Daarbij is
ook gekeken naar andere gemeenten en ervaringen die daar zijn opgedaan.
Centraal in de nieuwe systematiek staat deze Kadernota subsidies. Deze beschrijft de kaders
en hoofdlijnen van het subsidiebeleid in de gemeente Lingewaal. Deze kadernota vindt zijn
juridische vertaling in een nieuwe subsidieverordening Lingewaal (NSV-L) en de daaraan
gerelateerde beleidsregels.
De beleidsmatige verankering van het subsidiebeleid vindt plaats op grond van beleidsnota's
met betrekking tot verschillende programma's. De bestuurlijke besluitvorming over
subsidieverstrekking wordt geconcentreerd en gekoppeld aan de perspectiefnota en later
vastgesteld in de programmabegroting. Op dat moment worden de relevante subsidieplafonds
door de Raad vastgesteld. Bij de programmabegroting wordt zo mogelijk een
Uitvoeringsprogramma subsidies als bijlage opgenomen. Dit programma geeft een overzicht
(voor zover op dat moment bekend) van alle subsidies.

Uitgangspunt van het nieuwe subsidiebeleid is dat het sober en doelgericht is: verenigingen
en instellingen zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun financieel beleid en de dekking van
hun kosten. De gemeente draagt niet bij aan hun instandhouding. Subsidie is dan ook slechts
mogelijk voor basisvoozieningen en voor activiteiten gericht op doelgroepen, die in
belangrijke mate bijdragen aan de realisatie van beleidsdoelen in Lingewaal.

Subsidie anders dan voor basisvoorzieningen is alleen mogelijk als aanvullende bron van
financiering: draagt de gemeente bij, dan doet zij dat voor maximaal 50% van de kosten.
Daarbij moet subsidie betekenis hebben. Dit betekent dat bijdragen kleiner dan € 1.000,- niet
(meer) worden verstrekt. Enerzijds gaat het dan om relatief zo lage bedragen dat financiering
op een andere manier zeer wel mogelijk is (eigen financiering, sponsoring, eigen bijdrage voor
deelnemers, enzovoorts), anderzijds zijn de administratieve lasten voor dergelijke geringe

subsidies relatief hoog, wat de etfectiviteit van de subsidie niet ten goede komt.

Dit nieuwe subsidiebeleid wordt ingericht met vier subsidiesoorten: de budgetsubsidie, de
waarderingssubsidie, de investeringssubsidie en de garantstell ing.

-Kern van het nieuwe subsidiebeleid bestaat uit een beperkt aantal budgetsubsidies voor
vernieuwende en structurele activiteiten die expliciet bijdragen aan de realisatie van de
beleídskaders en beleidsnota's van onze gemeente. Daarbij sturen we nadrukkelijk op de
doelen en resultaten van de betrokken instellingen.

-Hiernaast hanteren we in zeer beperkte mate de waarderingssubsidie, die wordt verstrekt
aan organisaties/verenigingen voor het realiseren van kleinschalige activiteiten op initiatief van
vrijwilligers(organisaties) en adviesraden, die bijdragen aan de realisatie van gemeentelijke

doelen. Daarbij stuurt de gemeente niet inhoudelijk op het resultaat van de activiteiten.

-De investeringssubsidie en de garantstelling richten zich op de aanschaf, bouw en/of
verbouw van (nieuw) onroerende zaken respectievelijk de uitbreiding van bestaande
onroerende zaken. lnvesteringssubsidie kan ook aangevraagd worden voor andere zaken die
randvoorwaardelijk zijn voor de instandhouding van basisvoorzieningen. De garantstelling

komt alleen dan in beeld wanneer geldgevers niet bereid zijn om zonder garantie van de
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gemeente leningen te verstrekken. De regels voor beide vormen worden aangepast en

duidelijker, uit budgettaire overwegingen, maar ook om de risico's voor de gemeente te
beperken. ln dit kader wordt voorgesteld een investeringssubsidie te beperken tot maximaal
50% van de investering (nu: 75o/o), en daarbij de mogelijkheid van de renteloze lening te laten
vervallen.

3.1 lnvoering nieuw subsidiebeleid
De in onderliggende kadernota voorgestelde bestuurlijke en juridische verandering van het
(strategische) subsidiebeleid, maar ook de verankering daarvan, kent een hoge ambitie wat
betreft de gewenste inrichting daarvan. Dit vereist diverse aanpassingen, waarvoor tijd nodig
is. Dit kan niet allemaal voor 1 januari 2011 worden gerealiseerd. Het komt neer op heziening
van de bestuurlijke inrichting, met een beleidskader subsidiebeleid, een aangepaste
verordening, uitvoeringsvoorschriften en vaststelling van subsidieplafonds (deelverordeningen

worden slechts toegepast waar dat niet anders kan), en een uniform proces inzake
subsidieverstrekkingen. ln het slothoofdstuk komen we hierop terug.

Na de vaststelling van deze kadernota geven we deze vrij voor publicatie. We bespreken de
nieuwe subsidieregelgeving met instellingen en met andere relevante betrokkenen en werken
aan de hand daarvan het bestuurlijke besluitvormingstraject verder uit.
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4. Subsidieverstrekking in Lingewaal nader uitgewerkt

4.1 Nieuw subsidiebeleid
De essentie van het toekomstige subsidiebeleid staat verwoord in het Manifest de gemeente
gaat over op een actief subsidiebeleid dat is gericht op doelgroepen en daaraan gekoppelde
prestaties.

De kern van het subsidiebeleid bestaat uit een aantal budgetsubsidies. Daarmee stellen we de
instandhouding van basisvoorzieningen en uitvoering van wettelijke taken zeker. Hiernaast
kunnen verenigingen en instellingen in beperkte mate aanvragen doen voor
waarderingssubsidies, waarmee zij vernieuwende activiteiten eenmalig (deels) kunnen
financieren.
Behoud en versterking van accommodaties in de kernen zijn belangrijk voor de leefbaarheid in
de kernen. Met de investeringssubsidie, en daaraan verbonden de garantstelling voor
leningen, maken we investeringen in accommodaties mogelijk, en bevorderen we het
mu ltifunctionele gebru ik daarvan.
Te beginnen met het dorpshuis is Heukelum streven we in elke kern naar de omvorming van
een dorpshuis naar een multifunctionele accommodatie (MFA).

4.2 Budgetsubsidies
Budgetsubsidies vormen de kern van het subsidiebeleid. De budgetsubsidie is een subsidie
waarbij met (professionele) instellingen duidelijke prestatieafspraken worden gemaakt die
worden vastgelegd in uitvoeringsovereenkomsten, waarin is opgenomen welke activiteiten de
organisatie dient uit te voeren, en welke prestaties zij die te leveren, maar ook wat de
gevolgen zijn wanneer daaraan niet is voldaan. Een budgetsubsidie kan worden aangevraagd
door organisaties zonder winstoogmerk die als doel hebben om activiteiten uit te voeren ten
behoeve van het welzijn van de inwoners van de gemeente Lingewaal. De activiteiten moeten
passen binnen de beleidsdoelstellingen van de gemeente en mede het gemeentelijke beleid
uitvoeren. De activiteiten die worden georganiseerd dienen zich te richten op de inwoners van
de gemeente en te worden uitgevoerd binnen de gemeente Lingewaal.

Bestaande subsidies worden voor 2011 gecontinueerd, tegelijkertijd wordt in de beschikking
tot subsidieverlening aangeven dat de subsidie met ingang van 1 januari 2012wordt
beëindigd. ln de beschikking worden organisaties en instellingen uitgenodigd voor 2012 een
subsidieaanvraag in te dienen, waarbij zij producten, diensten en/of activiteiten aanbieden die
expliciet aansluiten op gemeentelijke beleidsdoelen. Waar gewenst wordt dit aanbod dan
meerjarig overgenomen, waarbij te leveren prestaties en resultaten in een
uitvoeringsovereenkomst worden vastgelegd.

4.3 Waarderin gssubsid ies
We willen vernieuwende activiteiten, die bijdragen aan meedoen aan de samenleving voor
iedereen, blijven ondersteunen. We gebruiken hiervoor het instrument van de
waarderingssubsidies. Een waarderingssubsidie is een subsidie die wordt verstrekt per
organisatie/vereniging voor het realiseren van.kleinschalige activiteiten op initiatief van
vrijwilligers(organisaties) en adviesraden. Subsidieverstrekking onder deze noemer is
nadrukkelijk éénmalig; het jaarlijkse budget voor waarderingssubsidies is beperkt, wat de
mogelijkheid van structurele verstrekking ook uitsluit.
Voor waarderingssubsidies worden de volgende kaders voorgesteld:
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. Een in enig jaar niet benut (deel van het) budget vloeit terug naar de algemene middelen.

. Subsidies kunnen gedurende het kalenderjaar worden aangevraagd.
o Een verstrekte subsidie bedraagt 50% van de kosten van de activiteit, met een maximum

van € 2.000,-. Subsidies beneden een bedrag van € 1.000,- worden niet verstrekt. ._ o - b e_;:.

Voorgesteld wordt alle bestaande subsidies met toepassing van het nieuw subsidiebele¡¿ te hOt+glt'u^.tf
beräindigen, maar in het kader van een overgangsregeling voor 2011 wel een bijdrage te CIC¿r.^_¡*lf
verstrekken. Deze bijdrage wordt gebaseerd op de subsidie voor 2010. Vanaf 2012 kunne
verenigingen en instellingen in totaal € 15.000,- (het subsidieplafond) subsidie aanvragen voor A ll^
éénmalige, vernieuwende activiteiten, die bijdragen aan de realisatie van het gemeentelijke

beteid. laÀÀctc

t

4.4lnvesteringssubsidies \i¿ 't'Y"+*-o'''^U
lnvesteringssubsidies zijn bedoeld voor twee vormen van investeringen. Ten eerste zijn dat ú '1.

noodzakelijke investeringen in en aan accommodaties voor multifunctioneel gebruik. Onder 'llta" r

. Voor waarderingssubsidies wordt een jaarlijks subsidieplafond van € 15.000,-

voorgesteld.
. Verdeling van het budget geschiedt met beoordeling volgens het toetsingskader:

a. De mate waarin de activiteit vernieuwend is. Dit moet blijken uit de toelichting op de

aanvraag. Activiteiten die eerder zijn uitgevoerd, of waarvoor eerder subsidie is
aangevraagd, komen niet voor subsidieverstrekking in aanmerking.

b. De activiteit moet gericht zijn op doelgroepen die ondersteuning behoeven bij

deelnemen aan de maatschappij: jeugd en jongeren, ouderen, personen met

beperkingen, allochtonen / nieuwe Nederlanders.
c. Per kalenderjaar komen maximaal vijf activiteiten gericht op één en dezelfde

doelgroep voor subsidieverstrekking in aanmerking.

d. De activiteit moet breed toegankelijk zijn in de gemeente. Activiteiten gericht op één

enkele kern komen niet voor subsidieverstrekking in aanmerking.

'noodzakelijk'wordt verstaan dat zonder de investering de vereniging/organisatie in haar

bestaan wordt bedreigd, dan wel dat activiteiten niet (meer) kunnen plaatsvinden. De

noodzaak moet blijken uit de aanvraag, dan wel uit de toelichting daarop. Ook is subsidie

mogelijk voor investeringen die randvoorwaardelijk zijn voor de instandhouding van

basisvoozieningen.
o Voor investeringssubsidies wordt jaarlijks € 200.000,- gereserveerd in de

programmabegroting, waarbij een in enig jaar niet benut deelwordt gereserveerd voor
latere jaren in fondsvorming. Verdeling van het budget geschiedt volgens het principe \ivie

het eerst kgmt', met het volgende toetsingskader:
a. De mate waarin de accommodatie multifunctioneelwordt gebruikt. Accommodaties

voor één enkele organisatie komen niet voor een bijdrage van de gemeente in
aanmerking.

b. De mate waarin de investering noodzakelijk en onuitstelbaar is.

c. De mate waarin de vereniging/organisatie zelf bijdraagt in de investering.

d. De wijze van uitvoering van de investering (sober, dit ter beoordeling aan het college).
o Subsidiabelzijn kosten voor investeringen aan niet-commerciële inrichtingen tot maximaal

50% van de investeringslasten.
. De vereniging/organisatie dient de overige lasten voor de investering zelf te dragen

middels zelîwerkzaamheid, eigen bijdragen, sponsoring en/of financiering. Uit de

begroting moet meerjarig blijken dat de vereniging/organisatie de kapitaallasten en de

lasten voor beheer en onderhoud kan dragen.
. De aanvrager dient de kosten en de financiering daarvan te onderbouwen.

+o?'{t<
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4.5 Garanties
De garantstelling voor leningen wordt gevraagd wanneer geldgevers niet bereid zijn om
zonder garantie van de gemeente leningen te verstrekken. ln veel gevallen is dit het geval bij
organisaties (maatschappelijke) instellingen (rechtspersonen) die niet beschikken over
onroerende goederen waarop hypothecaire zekerheden kunnen worden gevestigd. Het
aangaan van een lening onder gemeentegarantie is veelal bestemd voor het doen van
investeringen bij bouwen van nieuwe accommodatie of het aan- dan wel verbouwen van
bestaande accommodaties. ln enkele gevallen voor de aanschaf van goederen, nodig voor het
in stand houden van basisvoorzieningen. Ook komt het voor dat men goedkoper geldleningen
kan aantrekken wanneer de geldlening onder een gemeentegarantie wordt verstrekt.

Een gemeentegarantie wordt niet zo maat verleend voor alle doeleinden. Het doel waarvoor
de garantstelling wordt verleend moet passen binnen de regelgeving en het gemeentelijke
beleid uit hoofde van de publieke taak. ln artikel 2 van de algemene subsidieverordening is
een groot aantal beleidsterreinen vastgelegd waarop subsidiering mogelijk is indien aan de
criteria wordt voldaan. Deze beleidsterreinen gelden ook bij garantstellingen.

Algemene criteria zijn dat de activiteiten waarvoor subsidie gevraagd wordt, een voldoende
gemeentelijk belang dienen en dat de activiteiten open staan voor alle personen binnen de
doelgroep, waarbij geen onderscheid mag worden gemaakt naar levensbeschouwing, ras,
geslacht of seksuele voorkeur, tenzij dit onderscheid een emancipatorisch doel dient.
Belangrijke vastgelegde criteria om geen subsidie te verlenen zijn, naast overschrijding van
het subsidieplafond, dat subsidieverstrekking niet past binnen het vastgestelde gemeentelijk
beleid en dat de aanvrager ook zonder de subsidieverstrekking over voldoende gelden kan
beschikken om de kosten van de activiteiten te dekken, hetzij uit eigen middelen, hetzij uit
middelen van derden.

Uitgangspunt is dat organisaties en instellingen en kredietverstrekkers de zaken onderling
regelen vanuit hun eigen verantwoordelijkheid, dus zonder tussenkomst van de gemeente.
Vaak zijn kredietverstrekkers bereid aan rechtspersonen goedkoper een geldlening te
verstrekken, indien de gemeente garant staat. Bij deze benadering, ingegeven door
rentabiliteitsoverwegingen, worden risíco's afgewenteld op de gemeentelijke overheid. Het
komt erop neer dat verenigingen goedkoper kunnen lenen en dat het risico indirect op het
bord van de gemeente terecht komt. Ook verzoeken waar sprake is van
rentabiliteitsatwegingen passen niet binnen de algemene subsidieverordening, omdat de
aanvrager dan ook zonder de subsidieverstrekking over voldoende gelden kan beschikken om
de kosten van de activiteiten te dekken, uit middelen van derden. Uitsluitend als blijkt dat
zonder garantie geen lening verstrekt kan en zal worden wordt binnen de kaders van de
algemene subsidieverordening gebleven. Van private- en rechtspersonen mag verwacht
worden dat ze zich actief opstellen tegenover de kredietverstrekkers.

Naast beleidsmatige belangen is een toetsing aan het financiële belang van de gemeente
noodzakelijk. Het financiële risico, verbonden aan het verlenen van een gemeentegarantie
en/of het verstrekken van een geldlening moet voor de gemeente zo laag mogelijk zijn. Het
vaststellen van een subsidieplafond waarbij een relatie wordt gelegd tussen de omvang van
de te garanderen leningen, de daaraan verbonden risico's en het aanwezige gemeentelijke
weerstandsvermogen is daarbij wezenlijk.

4.5.1 Gemeentegarantie onder voonraarden
Blijkt een rechtspersoon ondanks aantoonbare inspanningen er niet in te slagen de vereiste
geldlening af te sluiten, dan kan de gemeente besluiten de gevraagde garantstelling te
overwegen. Of garantie daadwerkelijk verleend zal worden hangt verder af van de vragen:
. in hoeverre er een gemeentelijk belang gediend wordt,
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. of het doel waarvoor de geldlening wordt afgesloten past binnen het gemeentelijke beleid,

en
. of binnen het subsidieplafond gebleven wordt.

De beantwoording van de eerste twee vragen is specifiek beleidsvakinhoudelijk en heeft geen

betrekking op financiële aspecten.

Onder aantoonbaar moet worden verstaan dat door tenminste twee potentiële

geldverstrekkers schriftelijk moet worden bevestigd dat er zonder gemeentegarantie geen

geldlening tegen de op dat moment geldende marktrente wordt verstrekt.

Aan een te verlenen garantie worden voonvaarden gesteld. Deze z¡n onderdeel van de

overeenkomst ter uitvoering van de beschikking tot subsidieverlening. Het zijn voorwaarden

waaraan de rechtspersoon, respectievelijk de geldgever moeten voldoen. De gestelde

voorwaarden hebben tot doel het risico voor de gemeente zo veel mogelijk te beperken. Met

het oog op risicobeheersing is het van belang dat de gemeente controleert of aan deze

voorwaarden is (wordt) voldaan.

Een van de voorwaarden die kan worden gesteld, is dat ten behoeve van de gemeente het

recht van hypotheek wordt gevestigd op het onroerend goed. Om dit te kunnen bereiken is

een uitgangspunt voor het verlenen van gemeentegarantie, dat deze alleen wordt verleend

voor geldleningen die verband houden met investeringen in onroerende goederen.

4.6 De geldlening als bijzondere vorm van subsidiëring
De gemeente Lingewaal hanteert naast het verlenen van garanties de mogelijkheid tot het

verstrekken van renteloze geldleningen als instrument om rechtspersonen in de gemeente

Lingewaal te ondersteunen hun doelstellingen te verwezenlijken. Het doel waarvoor deze

instrumenten worden gebruikt moeten passen binnen het gemeentelijke beleid uit hoofde van

de publieke taak van de gemeente. Verder moeten de activiteiten een voldoende
gemeentelijke belang dienen. Het verlenen van overheidsgaranties is een vorm van

subsidiëring, wat ook geldt voor renteloze of laagrentende gemeentelijke geldleningen (zie de

toelichting bij Awb, artikel 4:21).
De Awb bepaalt, dat subsidies slechts verstrekt kunnen worden op grond van een wettelijk
voorschrift dat regelt voor welke activiteiten subsidie kan worden verstrekt. Ook kan een

subsidieplafond worden vastgesteld. De artikelen 4:33 en 4:36 Awb regelen dat een subsidie

kan worden verleend onder de voorwaarde dat de subsidieontvanger meewerkt aan het

sluiten van een overeenkomst ter uitvoering van de beschikking tot subsidieverlening.

Gelet het voorgestelde beleid inzake gemeentegaranties is het verstrekken van een geldlening

door de gemeente achterhaald. De volgende argumenten liggen hieraan ten grondslag:
. Een uitgangspunt is dat rechtspersonen en private marktpartijen (kredietverstrekkers) de

zaken onderling regelen vanuit hun eigen verantwoordelijkheid, dus zonder tussenkomst
van de (lokale) overheid.

. Blj het verstrekken van geldleningen gaat de gemeente bankieren. Dit behoort niet tot de

taken van een gemeente, aangezien men daarvoor bij de geldinstellingen terecht kan.

. De expertise op het gebied van bankieren onvoldoende aanwezig in de gemeentelijke

organisatie.
De subsidieverordening biedt op dit moment expliciet de mogelijkheid van een renteloze

lening (artikel 25). Beëindiging van deze regeling betekent dat de verordening moet worden

aangepast.

4.7 lnvoering nieuw beleid
Toepassing van een nieuw subsidiekader betekent vermindering of zelfs beeindiging van

bestaande subsidies. Er gelden dan speciale regels. lmmers, verenigingen draaien vaak op

subsidies en bij beëindiging of vermindering kunnen zij in problemen komen. De beèindiging
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of vermindering van de subsidie dient dan ook te geschieden 'met inachtneming van een
redelijke termijn' (Awb, 4:51). Het algemene criterium is dat de subsidieontvanger voldoende
tijd moet krijgen maatregelen te nemen om de gevolgen van de beëindiging of vermindering
op een behoorlijke wijze op te vangen, ook naar derden toe. Jurisprudentie toont aan dat met
een besluit tot beëindiging van de subsidie op een termijn van tenminste zes maanden die
redelijke termijn zeker in acht is genomen. De redelijke termijn kan nog versterkt worden door
een afbouw- of gewenningstermijn van één of meerdere jaren te hanteren.2
Op grond hiervan wordt in hoofdlijnen de volgende planning voor invoering van het nieuwe
subsidiebeleid voorgesteld :

. nog in 2010 het nieuwe beleidskader bekend maken;

. voor 2011formeel besluiten dat subsidies worden beëindigd, dan wel op grond van het
manifest blijven bestaan, al dan niet met een lager bedrag. 2011 geldt dan afs, 

:,., ,^ __f &-
gewenningsperiode; v\ (^)

. 2012 geldt als overgangsjaar. Kleinere subsidies (waarderingssubsidies) zijn beräindigd,
grOtere subsidieS zijn verminderd; L y'^> t)/^^ .¡) * uv+ -\-cù

. in 2013 geldt het nieuwe beleid volledig, en vallen alle subsidieverstrekkingen hieronder.

4.8 Gevolgen van veranderingen in beleid & uitvoering:

De vastgestelde kaders en de ombuigingstaakstelling hebben gevolgen voor de omvang en

bestemming van subsidies. Naast het wettelijk kader beschikt Lingewaal sinds 28 januari 2010 over
Het Manifest van Lingewaal dat basisvoorzieningen benoemd en ten aanzien van maatschappelijke
voozieningen het volgende uitgangspunt heeft:
'versterking van de zelfredzaamheid en de inzet van de gemeenschap (civil society) in multifunctionele
accommodaties'.
De basisvoorzieningen bestaan uit

1. een (brede) basisschool per kern, waar mogelijk in samenwerking met een peuterspeelzaal,

kinderopvang, jeugdgezondheidszorg, sport, welzijn, cultuur, bibliotheekwerk en andere
functies en instellingen.

2. een plek waar de gemeenschap elkaar kan ontmoeten, bijvoorbeeld een dorpshuis.
3. een woonservicezone, passend bij de schaalvan de kern, vooral bedoeld van mensen met

een beperking en ouderen.

De gemeentelijke inzet is er op gericht deze voorzieningen zo veel mogelijk te clusteren in

m u ltifunctionele gebouwen.

Daarnaast heeft de gemeente speciale verantwoordelijkheden op basis van de Wet maatschappelijk
ondersteuning. Het accent ligt hier op het laten meedoen, speciaal voor mensen met een
beperking.
Deze en andere kaders zijn tijdens de bijeenkomst met de raad op 31 augustus 2010 gepasseerd.

Aan de hand hiervan is 'geoefend' door de verschillende categorieen als het ware langs de nieuwe
subsidielat te leggen. ln zijn algemeenheid zijn er weinig 'taboes' gelegd en is geconcludeerd dat een
behoorlijk aantal subsidies verminderd dan wel afgebouwd moeten worden nu de gemeentelijke

inkomsten sterk teruglopen.

l. Wettelijke taken & Basisvoorziening

Subsidies die een wettelijke basis kennen, of doorbetalingen zijn van rijksbijdragen zijn op enkele
bezuinigingen van 5% ná, buiten grote ombuigingen gebleven. Ook voor de jeugdgezondheidszorg 0-
4 en maatschappelijk werk is de al opgelegde taakstellende bezuiniging bij verbonden partijen

conseq uent doorgetrokken.

2 Voor een nadere toelichting hierop: zie bijlage D.
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Het gaat hierbij om de volgende onderdelen:
o Werkvoozieningschap DeAvelingengroep
. VolwassenonderwijsROC
. en de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg op basis van een wettelijk basistakenpakket

door de thuiszorg (consultatiebureau) en GGD.
. ondersteuning in de exploitatie van dorpshuis Spijk en de onderhoudsvoorziening van alle

dorpshuizen.

Deze subsidies zijn niet tot nauwelijks beïnvloedbaar omdat zoals in het geval van de
jeugdgezondheidszorg er een wettelijke basistakenpakket is vastgesteld. Ombuiging kan dan slechts
plaatsvinden door een efficiëntere bedrijfsvoering, maar mag het basisaanbod niet aantasten.

2. Wetteliike basis met lokale vrijheid

Vervolgens kennen we uitvoeringstaken die eerst onder de welzijnswet vielen en nu onder de Wet
maatschappelijk ondersteuning geschaard kunnen worden:

a mede toegankelíjk maken van peuterspeelzalen (Stichting Peuterwerk)

kosteloos aanbieden van sociaal-emotionele hulpverlening (maatschappelijk werk van Rivas)

activiteiten gericht op het welzijn van ouderen (SWOL)

activering en ondersteuning van jongeren activiteiten (Jongerenconsulent)

ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorg

a

a

Vertaling van deze keuze:
--- Efficiency korting op jeugdgezondheidszorg van € 7850,-- (-rA 4 (-0

Vertaling van deze keuze:
--- Effieiency korting op de uitvoering van het maatschappelijk werk: € 4500,- ñu ò-ts.

3. ln het algemeen belang; toetsing aan Het Manifest

Naast de wettelijke taken en basisvoorzieningen zrjn er welzijnsonderdelen te onderscheiden die in

zijn algemeenheid van belang zijn voor de veiligheid, gezondheid of het welzijn van de inwoners.

Voor de categorie jeugd zijn dat het jeugdwerk en het beheer en onderhoud dat uitgevoerd wordt door
de speeltuinverenigingen. Ook de EHBO, slachtofferhulp, Veilig Verkeer Nederland en Lingewaal FM
zijn van belang omdat zrl zich inzetten voor de hele gemeenschap. We zullen in het komende jaar wel
nagaan of subsidiering in de huidige omvang moet blijven gebeuren.

Keuze: 'kan minder en kritisch bekijken' L -::Ð

Uit de bijeenkomst met de raad is een beeld gekomen van welzijnsonderdelen die niet tot
Manifesttaken gerekend kunnen worden maar evenmin direct buiten de subsidiering kunnen vallen.

Het gaat hier om

Het beoefenen en uitvoeren van in hoofdzaak muziekactiviteiten bij de regionale muziekschool
en plaatselijke muziek- en zang verenigingen.

Muziekuitvoeringen hebben in zijn algemeenheid publiek belang en zijn soms dienstbaar aan
andere activiteiten. lndividueel muziek onderwijs echter, met overheidssteun vooziet in het
toegankelijk maken van deze onderwijsvorm voor een beperkte groep inwoners. Deze
steunverlening past niet meer binnen de genoemde kaders. Voor inwoners die onvoldoende
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inkomen hebben voor het volgen van muziekondenruijs bestaan er regelingen zoals het

Gemeentelijk Sociaal Fonds. Het nieuwe subsidiesysteem voorziet nog slechts in een maximale
subsidie van 50% van de werkelijke kosten in die gevallen waarin noch basistaken, noch wmo-
doelgroepen bedient worden. Kunstencentrum Toon komt in deze periode met een inhoudelijk
plan dat vooziet in een basisproduct en een pluspakket. Voorzover nu bekend zullen de directe
kosten van individueelonderwijs bij de cursist komen te liggen. Vooralsnog gaan wij uit25%
minder subsidie en wordt u voorgesteld apart te besluiten op het nieuwe afgeslankte aanbod van
Toon. ln dit plan wordt er van uitgegaan dat er geen beroep gedaan wordt op de garantieregeling.

Leesbevordering en ontsluiten van informatie (Bibliotheek Rivierenland tbibliobussen).a

a

Ook deze vooziening staat regionaal en provinciaal in de belangstelling. Het huidige systeem is
kostbaar een legt een groot beslag op het welzijnsbudget van de gemeente. Deze vooziening
voorziet wel in een behoefte bij de doelgroepen jongeren lot 12 jaar en ouderen. Wij stellen
daarom voor dit onderdeel een taakstellende bezuiniging op te leggen van -25To in afwachting van
een nader ondezoek naar het efficiënter uitvoeren van het biebwerk. U ontvangt hiervoor een
apart voorstel. Deze werkvorm kent ook een aparte verordening.

Spoftbeoefening

Sportbeoefening draagt zondermeer bij aan de leefbaarheid en dient verschillende welzijnsdoelen
Tot nu toe is ingezet op de instandhouding vaÒ sportverenigingen en heeft de gemeente bijna 10
jaar (met cofinanciering) een apart programma uitgevoerd geficht op sportstimulering. ln enkele
gevallen is geïnvesteerd in accommodaties en begin dit jaar is het kader gesteld voor het
oplossen van de grootste knelpunten bij twee voetbalverenigingen. Sport is echter niet als
basisvoorziening aangemerkt in Het Manifest en bij dit onderdeel wordt voortaan een groter
beroep gedaan op de gemeenschap zelf. Op termijn wordt bovenlokale samenwerking voozien
en multifunctioneel gebruik van accommodaties. ln de loop van 2011 wordt voor u in beeld
gebracht welke bedragen horen tot het beschikbaar stellen van velden en gebouwen. Het is
verdedigbaar dat subsidieverlening zich voortaan gaat richten op sportstimulering voor
doelqroepen (bijvoorbeeld mensen met een beperking). Daarnaast zal een bijdrage nodig blijven
voor het beschikbaar stellen en in stand houden van puur sport gebonden accommodaties, zoals
ook de overige verenigingen gebruik kunnen blijven maken van dorpshuizen.

Er is geen twijfel over het belang van deze voorzieningen voor grote groepen van inwoners en de
saamhorigheid die het samen muziek maken of sporten met zich meebrengt. De vraag doet zich wel
voor in hoeverre de overheid nog bij kan dragen in de toegankelijkheid van deze instellingen en waar
die verantwoordelijkheid over kan gaan in de zelfredzaamheid van de samenleving. Omdat niet alle
gevolgen van vermindering of beëindiging van deze subsidies in beeld zijn wordt voorgesteld hier
verder onderzoek naar te doen, maar gaan we wel uit van een taakstellende bezuiniging van
tenminste 25%.

Vertaling van deze keuze:
--+ Taakstellende ombuiging van 25o/a op de onderdelen Bibliotheek, Sportbeoefening,
muziekschool en plaatselijke muziek- en zang verenigingen: € 65.303,-
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4. Geen basisvoorziening

Activiteiten die zich richten op kerngerichte ontspanning, recreatie, belangenbehartiging,
(volwassen)educatie niet zijnde het ROC, heemkunde of historie, (oranje)feesten of een lokale
culturele insteek hebben, zijn weliswaar belangrijk en geworteld in de kernen maar kunnen ook aan
de samenleving zelf overgelaten worden. Ook het bevorderen van godsdienstonderwijs op openbare
scholen kan niet onder de basisvoozieningen of gemeentelijke taak geschaard worden die de
gemeente subsidieert.

De bijdrage die deze activiteiten leveren aan de leefbaarheid van de kernen staat niet ter discussie.
Het Manifest stelt echter dat de gemeenschap in deze aan zet is door het vinden van creatieve
oplossingen om de activiteit in stand te houden. Dat kan ook betekenen dat bijdragen van de
individuele inwoner/gebruiker in deze gevallen omhoog gaat om de exploitatie rond te krijgen. Deze
inzet bepaald het niveau van deze voorzieningen.

Ouderen

De meeste ouderen van nu en de nabije toekomst genieten een betere gezondheid, hebben een
hogere levensvenuachting en hebben over het algemeen een hogere levensstandaard dan voorheen.
De doelgroep 'ouderen' hoeft dus niet per definitie afhankelijk te zijn van overheidsteun voor
recreatieve activiteiten Dat geldt wel voor ouderen met een beperking, of voor ouderen die zich in een
isolement bevinden en uit zich zelf geen gebruik maken van het aanbod. Juist voor deze doelgroepen
kunnen subsidies bijdragen aan gestelde doelen uit hetWmo/ouderbeleid. Met deze blik zal ook
gekeken worden naar het aanbod van de Stichting Welzijn Ouderen Lingewaal. Door de algemene,
recreatieve onderdelen als sporten, fietsen en zwemmen voor eigen rekening te laten komen, zoals
dat voor een ieder geldt, is een ombuiging mogelijk van € 9000,-.

Ook de extra subsidie die nu nog wordt toegekend ten behoeve van alle mensen van 65 jaar en ouder
(zonder beperking) die tegen gereduceerd tarief gebruik maken van de regiotaxi valt in dit kader en
kan afgebouwd worden.

Concluderend dat hier geen sprake is van Wmo doelgroepen, noch de basisvoorzieningen raken heeft
dat gevolgen voor de volgende instellingen:

a Plattelandsvrouwenorganisaties

a Historische Verenigingen

a

a

Oranjeverenigingen

Open school Herwijnen

Anbo/PCOB

Oude ren reizen/co ntactm idd
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Vertaling van deze keuze:
---" Ombuiging van lÛAo/o: €.52.07A,-
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Kunst, cultuur en recreatie.

Het beleidsonderdeel Recreatie en Toerisme kan zowel vanuit welzijns- als vanuit economische hoek
bekeken worden. De bedragen die hiervoor in de begroting zijn opgenomen bestaan uit zowel
subsidies als budgetten. Lingewaal wil mensen laten genieten van rust, ruimte en cultuur en hen een
gastvrij onthaal bieden. Het stimuleringsbeleid is er op gericht economische activiteiten te bevorderen
en voorzieningen voor de eigen inwoners in stand te houden die anders , zonder toerisme, niet
zouden renderen. Daarnaast zijn onderdelen als het rivierenlandschap en de Nieuwe Hollandse
Waterlinie goed voor het imago van de gemeente.

De afgelopen jaren zijn de budgetten voor stimulering van toerisme en investeringen in toeristísche
voozieningen budget verhoogd. Een taakstellende vermindering van deze begrotingspost is afgezet
tegen de algemene ombuigingstaakstelling verdedigbaar. Bij deze onderdelen is een groter beroep op
de samenleving, hetzij als bezoeker, hetzij als aanbieder van voorzieningen mogelijk.

Dat geldt evenzeer voor het onderdeel kunst.

Vertaling van deze keuze:
-' Taakstellend bedrag van: € 20.000,- (ongeveer 35% van het totale budget)

Verlagen van het subsidieplafond voor investeringen.

Het terugbrengen van het plafond voor investeringen van € 250.000,- naar € 200.000,- levert een
bedrag op dat jaarlijks oploopt en wel tot € 41.750,00 in 2020.

Vertaling van deze keuze:
+ Voor de begroting 2013 levert dit een besparing op van €. 11.125,-

lnvoeren van een drempelbedrag van € 1000,- per 1.1.2012

Subsidiebedragen onder dit bedrag leveren nauwelijks een sturingsinstrument op voor de gemeente
en zijn bovendien door het aantal aanvragen in deze categorie arbeidsintensief.

Vertaling van deze keuze:
--+ Voor de begrotlng 2012levert dlt een besparlng op van € 25.000,-

Het aantal aanvragen wordt hiermee sterk teruggebracht hetgeen ongeveer € 9000,- minder aan
uitvoeringskosten oplevert (60 aanvragen x 3 uren x € 50,-). Dit is evenwel nog niet ingeboekt.

Resumerend is een ombuiging in 2013 bij deze keuzes mogelijk van € 160.848,-. Daar staat
tegenover dat er een waarderingsbudget wordt voorgesteld van € 15.000,.-
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4.9 Overige subsidies

Onder de overige subsidies vallen de investeringssubsidie, de garantstellig en de (renteloze)

lening. Voor deze soorten wordt voorgesteld het nieuwe beleid hierover vast te stellen, en de
verordening conform aan te passen. Dit betekent dat:
. de renteloze lening niet meer mogelijk is,

. garanties slechts mogelijk zijn voor investeringen in onroerend goed, en dan alleen in die
gevallen dat kredietverstrekkers zonder garantie geen krediet verstrekken, en

o investeringssubsidies mogelijk zijn voor investeringen in vastgoed voor multifunctioneel
gebruik, tot 50% van de kosten van die investering, plus overige zaken noodzakelijk voor
de in standhouding van basisvoozieningen.
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5. Overzicht van de beslispunten
1. lnstemmen met het nieuwe subsidiebeleid, met daarbij vier vormen van

subsidieverstrekking, namelijk de waarderingssubsidie, de budgetsubsidie, de

investeringssubsidie en de garantstelling.

2. Het subsidiekader op hoofdlijnen als volgt in te richten:

a) Budgetsubsidies als kern van het subsidiebeleid te benutten voor vernieuwende en

structurele activiteiten al dan niet door gespecialiseerde professionele instellingen, die

expliciet bijdragen aan de realisatie van beleid in Lingewaal.

b) Voor waarderingssubsidies een jaarlijks budget op te nemen van € 15.000,-, en deze

te benutten voor éénmalige vernieuwende activiteiten, ingaande 1.1 .2013.
lnvesteringssubsidies te beperken tot een bijdrage van maximaal S0o/o in de kosten

van investeringen aan multifunctionele accommodaties, plus zaken die

randvoonruaardelijk zijn voor het behoud van basisvoozieningen.
c) Voor investeringen jaarlijks een bedrag van € 200.000,- (was € 250.000,-) in de

begroting op te nemen.
d) Garantstellingen te beperken tot die investering waar zonder garantstelling geen

lening wordt verstrekt, waarbij uit de meerjarenbegroting van de aanvrager blijkt dat
deze de lasten van de investering kan dragen.

e) De renteloze lening als subsidiemogelijkheid te laten vervallen.

f) Een drempel invoeren van € 1000,- waaronder niet meer gesubsidieerd worden, deze

drempel vanaf 2012 ook toepassen op bestaande subsidies.

3. De realisatie van het nieuwe subsidiebeleid gefaseerd uit te voeren:

a. 2011 te hanteren als gewenningsperiode;

b. 2012 te hanteren als overgangsjaar en in dit jaar een eerste ombuiging te
realiseren van € 37.500,-

c. in 2013 het nieuwe beleid volledig te hanteren.

4. Het nieuwe beleid formeel uit te werken naar een nieuwe si.¡bsidieverordening Lingewaal

5. Kennis te nemen van de uit deze methodiek voortvloeiende effecten op de toekenning en

omvang subsidies
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Bijlage A

Toelichting op relevante onderdelen van het subsidiebeleid
Dit hoofdstuk licht de relevante onderdelen van het subsidiebeleid, zoals benoemd in

afbeelding 1, nader toe. Hiermee ontstaat een samenhangend beeld van het te voeren

subsidiebeleid.

ln de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is met Titel4.2 een hoofdstuk opgenomen specifiek
over subsidieverstrekkingen. Hier zijn bepalingen met betrekking tot (het verstrekken van)

subsidies opgenomen. Voor een deel zijn dit dwingende bepalingen, die automatisch op het

subsidiebeleid van de gemeente Lingewaal van toepassing zijn (en niet meer behoeven te

worden opgenomen in de verordening). Er zijn echter ook facultatieve bepalingen, die in de

verordening aanvullend geregeld moeten/kunnen worden. Deze vrije beleidsruimte heeft

onder meer betrekking op weigeringsgronden (de opsomming in de Awb is niet limitatief),

voonryaarden waaraan de aanvrager moet voldoen, het opleggen van verplichtingen en het

lager vaststellen van een subsidie, intrekking en wijziging, alsmede de vaststelling daarvan.

Op grond van het geformuleerde subsidiebeleid worden onderdelen hiervan aangevuld in de

verordening ten behoeve van de situatie in Lingewaal. Waar nodig en indien van toepassing

worden deze hieronder expliciet toegelicht.

Wat: het kader voor het subsidiebeleid
Het kader voor het subsidiebeleid wordt bepaald door de doelstelling, de definitie van een

subsidie (zie bijlage C), de soorten te hanteren subsidies en de toetsingskaders voor
rechtmatigheid en doelmatigheid.
Centrale doelstelling voor het subsidiebeleid is de realisatie van beleidsinhoudelijke doelen.

Om deze doelen te realiseren voeren derden met ondersteuning van subsidies activiteiten uit

en bieden zij diensten aan. Daarbij kan het gaan om meerjarige of eenmalige subsidies, om

subsidies voor het realiseren van activiteiten of om objectsubsidies, etc.. Anders gezegd: het

subsidie-instrument wordt voor diverse doeleinden gebruikt, met als gemeenschappelijk

kenmerk dat deze activiteiten anders niet tot stand komen, terwijl deze wel gewenst zijn.

Op grond van de ervaringen met en de doelstellingen van het subsidiebeleid onderscheiden

we vier soorten subsidies: de waarderingssubsidie, de budgetsubsidie, de

investeringssubsidie en de garantstelling.
. Een waarderingssubsidie is een subsidie die wordt verstrekt aan

organisaties/verenigingen voor het realiseren van kleinschalige activiteiten op initiatief van

vrijwilligers(organisaties), die bijdragen aan de realisatie van gemeentelijke doelen.

Daarbij stuurt de gemeente niet inhoudelijk op het resultaat van de activiteiten.
¡ Een budgetsubsidie is een subsidie die wordt verstrekt voor vernieuwende en structurele

activiteiten die expliciet bijdragen aan de realisatie van de beleidskaders en beleidsnota's

van de gemeente Lingewaal door gespecialiseerde, (meer) professionele instellingen3.

. Een investeringssubsidie is een subsidie niet zijnde een waarderingssubsidie of
budgetsubsidie bestemd voor investeringen in multifunctionele accommodaties of andere

zaken die randvoorwaardelijk zijn voor het in standhouden van basisvoorzieningen.

3 Onder professionele organisaties worden verstaan die organisaties die beroepsmatig activiteiten ontplooien en
diensten leveren.
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De opzet van de onroerende zaak moet op een niveau zijn, dat in het algemeen
maatschappelijk verkeer als sober wordt beschouwd, dit ter beoordeling aan de
subsidieverstrekker (gemeente). De kosten voor commerciële bouw, zoals
sponsorruimten, zij n nad ru kkelijk niet subsid iabel.

De garantstelling voor leningen wordt gevraagd wanneer geldgevers niet bereid zijn om
zonder garantie van de gemeente leningen te verstrekken. Vaak is dit het geval bij
(maatschappelijke) instellingen die niet beschikken over onroerende goederen waarop
hypothecaire zekerheden kunnen worden gevestigd. Het aangaan van een lening onder
gemeentegarantie is veelal bedoeld voor het doen van investeringen bij bouwen van een
nieuwe accommodatie of het aan- cq verbouwen van bestaande accommodaties. ln

bijzondere gevallen kan het gaan om de aanschaf van goederen. Ook komt het voor dat
men goedkoper geldleningen kan aantrekken wanneer de geldlening onder een
gemeentegarantie wordt verstrekt.

Tabel I Kenmerken subsidiesoorten

Met deze vier subsidiesoorten kunnen alle relevante subsidies in Lingewaal worden afgedekt.
Deze onderscheiden subsidiesoorten zijn van belang waar het gaat om bedragen,
voorwaarden, verplichti n gen en vera ntwoord i n gseisen.

Uitgangspunt voor de rechtmatigheid van te verlenen subsidies zijn uiteraard de wettelijke
kaders (Awb, Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV)) en de aanvullende regelgeving,
zoals deze in de gemeente Lingewaal van toepassing is. Per slot van rekening is het proces

van subsidieverstrekkingen een puur juridisch proces. Met betrekking tot de rechtmatigheid
wordt voorgesteld de volgende algemene eisen te hanteren:
. Gronden voor weigering en intrekking conform de Awb zijn van toepassing.
. Voor de verantwoording van verstrekte subsidies worden per subsidiesoort formats

vastgesteld in beleidsregels, inclusief een overzicht van aan te leveren documenten.
¡ Het College geeft in beleidsregels inhoud aan nadere regels met betrekking tot

overschotten en tekorten, eventuele vermogensvorming, het indexeringsbeleid en het
terugvordering- en verhaalsbeleid. Per subsidiesoort worden deze uitgewerkt. Voor
specifieke subsidies (bijvoorbeeld in het kader van ESF) kunnen op grond van de
regeling, nadere eisen gelden, die dan uiteraard van toepassing zijn.
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o slechts verstrekken vanuit de publieke taak
. risico gemeente beperken, door zoveel mogelijk zekerheden te

stellen
. uitsluitend toepassen wanneer blijkt dat zonder garantstelling

qeen leninq kan worden verkreqen

Garantstelling

o betreft investeringen voor beleidsgevoelige investeringen
o kosten voor commerciële investeringen zijn uitgesloten van

subsidieverstrekkinq

lnvesteringssubsidie

. één of meerjarig
o resultaten staan voorop (of inhoud van de activiteiten, waar het

resultaat niet mogelijk is)
. afrekenen op basis van gerealiseerde activiteiten
o duidelijke voorschriften en eisen door gemeente aan de

subsidienemer
o duidelijke formulering van doelstellingen en beoogde effecten

van oemeenteliik beleid noodzakeliik

Budgetsubsidies

o gêên inhoudelijke sturing, minimale verplichtingen en controle
. wens om bepaalde activiteiten te ondersteunen cg belangrijk dat

deze activiteiten plaats vinden

Waarderingssubsidies
KenmerkenSoorf subsídie
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Bij doelmatigheid gaat het erom vast te stellen dat de gesubsidieerde activiteiten

daadwerkelijk hebben plaatsgevonden, en in welke mate deze dan bijdragen aan de

beleidsdoelen. ln bijlage D staan op hoofdlijnen de eisen en randvoorwaarden voortoetsing
op recht- en doelmatigheid beschrevenen.

Hoe: de vooruraarden voor het subsidieproces
Voor de vormgeving van het subsidieproces (aanvraag, toetsing en verantwoording) dient een

aantal aspecten ingevuld te worden, namelijk de aanvrager, de termijnen, de formulieren, de

kwaliteitscriteria, de financiële aspecten en de hardheidsclausule.

Subsidies worden slechts verstrekt aan rechtspersonen. ln de op te stellen beleidsregels

worden de voorwaarden hiervoor benoemd. Wat betreft de aanvraag geldt de algemene regel

dat daadwerkelijk sprake moet zijn van een formele aanvraag. Daartoe worden per

subsidiesoort standaard aanvraagformulieren ontwikkeld en vastgesteld. Ook worden in

beleidsregels per subsidiesoort kwaliteitscriteria opgesteld ten aanzien van:
¡ extern: de te stellen kwaliteitseisen aan de subsidieontvanger (eisen voor de te voeren

administratie, te verzekeren risico's e.d.) (artikel4:37 Awb);
o extern: de te stellen kwaliteitseisen aan de voorschriften, de compleetheid van de

aanvraag en de verantwoording;
. intern: de kwaliteitseisen wat betreft de maximale doorlooptijden voor de beoordeling van

subsidieaanvragen en de subsid ieverantwoording.
De te hanteren aanvraag- en verantwoordingstermijnen verschillen per subsidiesoort, conform

tabel 3.

Tabel3 Termijnen aanvragen en verantwoorden subsidies

. aanvraag is gedurende het gehele jaar mogelijk

. financiële verantwoording gedurende de looptijd van de
qarantstellino

Garantstelling

. aanvraag is gedurende het gehele jaar mogelijk

. verantwoording dient uiterlijk binnen drie maanden na
realisatie van het proiect te worden inqediend

lnvesteringssubsidie

a

a

a

aanvragen budgetsubsidies (offerte) dienen te worden
ingediend, binnen een in de verordening te bepalen termijn,
voorafgaand aan hetjaar van ingang
de verantwoording vindt plaats na afloop van het boekjaar,
vóór 1 juni, en omvat prestatiegegevens, een inhoudelijk
verslag en jaarrekening,
een accountantsverklaring kan verlangd worden voor subsidies
groter dan € 50.000,-
na afloop van de budgetperiode kan een doelmatigheidstoets
volqen

Budgetsubsidies

a aanvraag is mogelijk gedurende het gehele jaar voor dat
betreffende boekjaar of voor het volgende boekjaar
verantwoording uiterlijk binnen 3 maanden na afloop van de
activiteit

Waarderingssubsidies
Termiinen aanvraag- en verantwoordingSoorf suósídíe

ln beleidsregels worden nadere regels worden opgenomen voor enige algemene

onderwerpen. Op hoofdlijnen gaat het om:
¡ vêmìogênsvorming op basis van de resultaten van de uitvoering: vermogensvorming is bij

de jaarrekening alleen toegestaan onder het voorbehoud dat de activiteiten gerealiseerd

zijn. Voorgesteld wordt de vermogensvorming achteraf in enig jaar maximaal l0o/o van de

omvang van de subsidie te laten bedragen; (de omvang van het percentage wordt nog

nader bepaald in beleidsregels die door het College worden vastgesteld)
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indexering: de budget- en productsubsidies worden jaarlijks geïndexeerd met een vast
percentage zoals door het College vastgesteld. De verwachte loon- en prijsstijgingen
vormen hiervoor de basis, doch ook andere overwegingen kunnen hierbij een rol spelen.
Vaste indexering is geen onderdeel van het subsidiebeleid;

op subsidies is voorschotverlening mogelijk. Per subsidiesoort worden nadere regels
gesteld wat betreft het verlenen van voorschotten;

de weigerings- en intrekkingsgronden conform de Awb zijn van toepassing. Deze kunnen
vooraf worden toegepast (bij de subsidieverlening), doch ook achteraf bij de afrekening. ln
de beleidsregels worden het handhavings- en terugvorderingsbeleid nader vastgelegd.

Wie: een eenduidige taakverdeling
ln hoofdstuk 1 is al aangegeven, dat voor de "wie-vraag" een eenduidige invulling wordt
voorgesteld. Op hoofdlijnen :

. de Raad stelt het strategische kader van subsidieverlening vast, namelijk deze kadernota
subsidies en de nader vast te stellen nieuwe verordening;

. de Raad stelt (op deelterreinen) de beleidsvisies vast, inclusief (waar van toepassing) de
inzet en vormgeving van het subsidie-instrument daarbinnen;

. de Raad stelt met de Programmabegroting de subsidieplafonds vast. Langs deze weg kan
de Raad invulling geven aan het gewenste subsidiebeleid.

De daadwerkelijke uitvoering van het subsidiebeleid, inclusief de vaststelling van
beleidsregels, is de verantwoordelijkheid van het College.

Hardheidsclausule
De nieuwe verordening is zodanig van opzet, dat deze gemeentebreed van toepassing is en

alle (nu voorkomende) subsidies onder deze verordening kunnen worden verstrekt. Dit
betekent dat een hardheidsclausule overbodig kan zijn. Anderzijds zien we dat de
maatschappij in hoog tempo ontwikkelt: in enig jaar kan worden geconstateerd dat een

bepaalde subsidieverstrekking niet mogelijk is, terwijl deze welgewenst is. Tegen deze
achtergrond wordt in de verordening een hardheidsclausule opgenomen.
Overigens wordt de toepassing van de hardheidsclausule nauwlettend bewaakt. Blijkt het
regelmatig nodig te zijn een beroep te doen op de hardheidsclausule, dan dient de
verordening te worden bijgesteld.
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Overige onderdelen van het subsidiebeleid
De relevante onderdelen zoals die in het schema staan, die ten behoeve van het

subsidiebeleid moeten worden bepaald, worden hieronder toegelicht. Daarbij wordt een

onderscheid gemaakt tussen het inhoudelijke kader (wat), de voorwaarden van het
subsidieproces (hoe) en de verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden (wie)

Tabel 3 Overzicht kernpunten subsidiebeleid

Definitie subsidie (conform Awb). Op basis daarvan vindt
van die onder subsidies worden

Kaderstelling inzake subsidieverstrekking
¡ indexering,
. vermogensvorming,
. bevoorschotting,
. noodzaakaccountantsverklaring
r etc.

Beleidskader subsidiebeleid
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Administratieve organisatie (inrichting van processen, waaronder accounthouders), te hanteren formulieren,
kwaliteit beschikkinoen en uitvoerinqsovereenkomsten, voortqanqsbewakinq, dossiervorming.

Nader te regelen

Onderscheiden van verantwoordel'rjkheden en bevoegd heden
tussen raad en college, met afspraken over verantwoording,
oassend binnen bii de cvclus van Planninq&Control.

Verantwoordelijkheden en
bevoegdheden

De verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden, de wie-vraag

Het opnemen van een hardheidsclausule in de verordeninqHardheidsclausule

Financiële aspecten

Bepalen kwaliteitscriteria, waaraan aanvraag en verantwoording van
subsidies moeten voldoen.

Kwaliteitscriteria

Standaardisering formulieren voor aanvraag en verantwoording
(aanvraao vaststellino). onderscheiden naar verschillende subsidies.

Te hanteren formulieren

Vaststellen van te hanteren termijnen voor aanvraag en
verantwoording van subsidies, aansluitend op de cyclus van
Planning&Control, mogelijk onderscheid maken naar verschillende
subsidies.

Te hanteren termijnen

Vaststellen dat alleen rechtspersonen voor subsidie in aanmerking
kunnen komen.

Wie kan aanvragen?

De voorwaarden voor inrichting van het subsidieproces, de hoe-vraag

Beschrijven en vaststellen beoordelingskader voor
subsidieverstrekki no.

Toetsingskader doelmatigheid

Een normenkader voor aanvraag, verantwoording en handhaving,
passend binnen de regelgeving: BBV (Besluit begroten en
verantwoorden). SISA (Sinqle lnformation. Sinqle Audit).

Toetsi n gskader rechtmatig heid

Vaststelling van de subsidiesoorten, die Lingewaal zal inzettenSoorten subsidies in relatie tot te
bereiken doelstellinqen

Wat is een subsidie?

Beschrijving van het algemene subsidiebeleid: doelstelling van het
subsidie-instrument en te realiseren resultaten

Doelstelling subsidiebeleid (het
alqemene beleid)

Het inhoudelijk kader voor subsldles, de wat-vraag,

Vertaling en uitwerking generiek subsidiebeleid per programma: het
wat, hoe en waarom?

Specifiek beleid per programma

De beleidsvraag, kem voor de toepassing van subsidiëring als instrument

ToelíchtinqOnderwerp
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Bijlage B:

Het begrip 'subsidie' nader toegelicht
Het begrip subsidie staat gedefinieerd in de Awb en luidt (Awb, 4:21):

Onder subsidie wordt verstaan de aanspraak op financiële middelen, door een
bestuursorgaan verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager,
anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten.

Elke financiële verstrekking door de overheid die voldoet aan de criteria van de definitie wordt
als subsidie aangemerkt, ongeacht de benaming die daarvoor wordt gebruikt.

De definitie kent vijf essentiële onderdelen:
a. de aanspraak

Deze term drukt uit dat de beslissing om subsidie te verstrekken niet vrijblijvend is. Er is
sprake van een rechtens afdwingbare aanspraak.

b. op financiële middelen
Het gaat puur om financiële verplichtingen en niet om op geld waardeerbare goederen of
diensten. Meestal bestaat de verstrekking uit de betaling van een geldbedrag, maar een
garantstelling valt hier ook onder. Verstrekkingen in natura, zoals het beschikbaar stellen
van accommodaties, of niet kostendekkende verhuur daarvan, zijn geen subsidies in de
zin van de Awb omdat het niet om een financiële verplichting gaat, ondanks het gegeven

dat de verstrekking op geld waardeerbaar is.

c. door het bestuursorgaan verstrekt
Het gaat slechts om verstrekkingen die door een bestuursorgaan worden verricht (de
bestuursorganen van de gemeente zijn raad, colleþe en de burgemeester).

d. met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager
De aanspraak moet worden verstrekt met het oog op bepaalde meer of minder
gedetailleerd omschreven activiteiten van de ontvanger. De bestedingsrichting van de
subsidie moet zijn vastgelegd. Sociale uitkeringen, studiefinanciering en huursubsidie zijn
geen subsidies. Dit zijn (aanvullende) inkomensvoorzieningen en de bestedingsrichting
staat dus niet vast. Schadevergoedingen en contributies zijn geen subsidies omdat deze
verstrekkingen niet voldoen aan het criterium van het oogmerk van bepaalde activiteiten.

e. anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten.
De betaling van de overheid voor aan haar geleverde goederen of diensten is geen

subsidie maar een gewone commerciële transactie, waarbij de gebruikelijke (markt)prijs

wordt betaald. Onder betaling moet hier worden verstaan het leveren van een
tegenprestatie die is afgestemd op de waarde van de verkregen goederen of diensten in
het economische verkeer. Per geval dient dus bekeken te worden of de relatie tussen de
betaling en de waarde van de geleverde wederdienst een evenwichtige is.

Een belangrijk aandachtspunt is dat in de praktijk subsidieverlening en de betaling voor
diensten dicht tegen elkaar aan kunnen liggen, dan wel dat wetswijzigingen aan de orde zijn,
bijvoorbeeld door verplichtingen van aanbesteding, waardoor subsidiering wordt vervangen
door aanbesteding. De aard van de rechtsverhouding (publiekrecht of privaatrecht) moet dan
aan de hand van de omstandigheden van dat concrete geval worden vastgesteld, bijvoorbeeld
het verstrekken van geld ten behoeve van het verrichten van een bepaald onderzoek. ln dat
geval kan er zowel sprake zijn van een subsidie als van een overeenkomst van opdracht (zie

ook bijlage F).

Voorts kunnen grote subsidieverstrekkingen aan instellingen of bedrijven in strijd komen met
Europese regels, met name die regels inzake (verboden) staatssteun. Dit speelt vooral indien
een subsidie zich (in)direct richt op commerciële activiteiten, die ook door marktpartijen
worden verricht.
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Bijlage G: overzicht toetsingskaders

Tabel 4 Toetsingskader rechtmatigheid

Tabel 5 Toetsingskader doelmatigheid

Beleidskader subsidiebeleid
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. een garantstelling moet passen binnen de regelgeving en het
gemeentelijke beleid uit hoofde van de publieke taak

r garantstelling uitsluitend mogelijk wanneer blijkt dat zonder garantie
geen lening verstrekt kan (zal) worden

. alleen verlenen voor geldleningen wegens bouwkundige investeringen
wanneer hypothecaire zekerheid kan worden gevestigd

o beoordelen in hoeverre garantstelling via waarborgfondsen kan lopen
. risico's voor de gemeente zoveel mogelijk beperken

Garantstelling

a

a

jaarlijks is maximaal beschikbaar € 200.000 (het subsidieplafond)
subsidie wordt eerst verleend, vaststelling gebeurt op basis van
afrekeni ng en verantwoording (werkelijke kosten)
een accountantsverklaring kan verlangd worden wanneer de subsidie
meer bedraagt dan € 50.000,-

lnvesteringssubsidie

(op voorhand) geen maximum bedrag
kunnen eenjarig of meerjarig zijn
budgetsubsidies worden eerst verleend, vaststelling gebeurt per
kalenderjaar op basis van een inhoudelijk en financieel verslag
respectievelijk de jaarrekening

een accountantsverklaring kan verlangd worden wanneer de subsidie
meer bedraagt dan € 50.000,-
het College kan in beleidsregels eisen stellen aan de instelling (deels
algemeen, deels conform de in de Awb genoemde onderwerpen)

a

a

Budgetsubsidies

aan rechtspersonen, tot maximaal € 2.000
waarderingssubsidies worden in alle gevallen direct vastgesteld, met
een beperkte verantwoording achteraf (inhoudelijk en flnancieel)
de verantwoording wordt steekproefsgewijs gecontroleerd

a

a

Waarderingssubsidies
Toets i n qs ka d e r re c h tm ati s h ei dSoorf subsidie

(

dit zijn specifieke subsidiesoorten (eenmalig, gericht op specifiek
project cq investering). De doelmatigheidseisen worden bepaald op
basis van de specifieke subsidie.

aI nvesteringssubsidie en
garanstelling

a

a

bij vaststelling van de subsidie (individuele) toets op de bereikte
resultaten in relatie tot de gemeentelijke doelstelling
na afloop van de subsidieperiode evaluatie over de gehele
budgetsubsidie

Budgetsubsidies

a

a

steekproefsgewijze toets achteraf of de subsidie ook gebruikt is
waarvoor deze werd verstrekt
periodieke evaluatie per beleidsterrein van verstrekte subsidies
(collectieve toets), gerelateerd aan de doelstellingen (in principe een
keer per raadsperiode)

Waarderingssubsidies
Toetsi ngskad er doel mati g hei dSoorÍsubsídre

(
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Bijlage D: Beëindigen of verminderen van subsidies
De Algemene wet bestuursrecht (Awb) geeft over de beëindiging of vermindering van

subsidies het volgende aan (Awb, 4:51, onder 1.):

lndien aan een subsidie-ontvanger voor drie of meer achtereenvolgende iaren
suþsrdre is verstrekt voor dezelfde of in hoofdzaak dezelfde voortdurende activiteiten,
geschiedt gehele of gedeeltelijke weigering van de subsidie voor een daarop
aansluitend tijdvak op de grond, dat veranderde omstandigheden of gewiizigde

inzichten zich tegen vooftzetting of ongewiizigde vooftzetting van de subsidie
ve¡zetten, s/echfs met inachtneming van een redeliike termiin.

Hoe lang deze termijn moet zijn, hangt van diverse factoren af. Het algemene criterium is dat
de subsidieontvanger voldoende tijd moet krijgen maatregelen te nemen om de gevolgen van

de beëindiging of vermindering op een behoorlijke wijze op te vangen, ook naar derden toe.

Ook is belangrijk of de subsidieontvanger werknemers in dienst heeft en of die in dienst
kunnen blijven. Als werknemers moeten worden ontslagen, moeten geldende opzegtermijnen
in acht kunnen worden genomen. De bescherming van art. 4:51 Awb gaat echter niet zo ver,

dat het bestuursorgaan ook alle geldende wachtgeldverplichtingen moet garanderen.

Tenslotte is bij een vermindering de omvang daarvan een belangrijke factor. Het gaat dan

zowel om de verhouding tussen de korting en de gehele subsidie, als de verhouding tussen de

korting en het totale budget van de subsidieontvanger van belang. Zo is een korting op de

subsidie van 3o/o eenvoudiger op te vangen dan een vermindering met 30%. Maar als de

subsidie maar 10o/o van het totale budget van een instelling uitmaakt, hoeft ook een

vermindering van de subsidie met 30% niet altijd ingrijpend te zijn.

De vermindering of beeindiging van de subsidie moet met een formeel besluit worden gedaan

(een beschikking), een besluit dat openstaat voor beroep en bezwaar. Een algemene

aankondiging of een voorgenomen besluit niet voldoet, zo blijkt uit jurisprudentie. Hieruit blijkt
in het algemeen dat wanneer een besluit tot beëindiging of vermindering van de subsidie op

een termijn van (tenminste) zes maanden bekend wordt gemaakt, er zeker sprake is van een

redelijke termijn. Het besluit tot beëindiging of vermindering kan nog versterktworden door
een afbouw- of gewenningstermijn van één of meerdere jaren te hanteren. Dat betekent dat
de subsidie wordt verleend en vastgesteld naar het nieuwe regime, terwijl de vereniging of
instelling feitelijk een hoger bedrag ontvangt, gebaseerd op het oude beleid.

Eniqe jurisprudentie met daarin qehanteerde termijnen:
1. ABRvSa 2610212003, Stichting muziekonderwijs Land van Heusden en Altena: beëindiging

op een termijn van vier maanden, maar met gedurende nog vijf schooljaren een aflopende
'gewenningsbijdrage', is niet onredelijk.

2. ABRvS 3110712002, Het Nederlands Balletorkest: aankondiging van een

arbeidsproductiviteitskorting van 0,55 resp. 1,1 o/o over het loongevoelige deel van de

subsidie op een termijn van twee maanden is niet onredelijk.

3. ABRvS 2010312002, Open Jongerencentrum Dingus: beëindiging subsidie op een termijn

van uiteindelijk negen maanden is niet onredelijk, nu appellant ten behoeve van het
jongerencentrum geen werknemers in dienst had. Verweerder had aanvankelijk slechts

een termijn van één maand had gegund; dát vond de voorzieningenrechter niet redelijk.

4. ABRvS 2410412002, Sede Antia: beëindiging subsidie voor activiteiten en programma's op

de Nederlandse Antillen op een termijn van vijf maanden is redelijk.

4 ABRvS = Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State
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5. ABRvS 1210912001, Catalpa: beëindiging subsidie voor 8 van de 225 kindplaatsen op een

termijn van één maand is redelijk.

6. ABRvS 0710411997, Toneelgroep Amsterdam: korting van / 600.000 op een subsidie van

/ 16 miljoen op een termijn van tien dagen is niet onredelijk.

7. ABRvS 1410411997, Landelijke Gereformeerde Raad voor
Samenlevingsaangelegenheden: vermindering subsidie voor welzijnsactiviteiten met25 %

op een termijn van 15 maanden is niet onredelijk.

8. Pres. Rb. Amsterdam 2310311999, Stichting Algemeen lnternaat Schipperskinderen:

aankondiging van een vermindering voor subsidie op de huisvesting van

schipperskinderen op een termijn van tien dagen is niet redelijk.
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Bijlage E: Subsidie of inkoop
Subsidíe: algemeen belang

De gemeente verstrekt subsidie voor activiteiten die om 'redenen van het algemeen belang

wenselijk worden geacht'. De gemeente kan dus geen subsidie verlenen voor activiteiten die

de eigen organisatie ten goede komen.
Subsidie komt van één kant. De gemeente, als subsidiegever, verplicht zich om de andere
partij een budget te geven voor bepaalde activiteiten. Voert de subsidieontvanger die

activiteiten niet uit, dan kan de gemeente slechts één ding doen: de subsidie terugvorderen.

De gemeente kan de subsidieontvanger niet verplichten om de activiteiten alsnog te

verrichten.

Overeenkomst: diensten en goederen
De gemeente sluit een overeenkomst wanneer een bedrijf of instelling (commerciële) diensten
of goederen aan de overheid levert of op kosten van de overheid aan derden levert. Bij een

overeenkomst verplichten beide partijen zich aan afspraken te houden. Wanneer een van de
partijen in gebreke blijft, kan deze voor de burgerlijk rechter gedwongen worden om de
prestatie alsnog te leveren. Komt de overeenkomst (of opdracht) boven een bepaald bedrag

uit komt, dan is de gemeente verplicht om Europees aan te besteden.

Wanneer subsidie verstrekken of een overeenkomst sluiten?
Het is wettelijk bepaald in welke situatie een gemeente een subsidie moet verlenen of een

overeenkomst moet sluiten. Maar er is een grijs gebied waarin het niet duidelijk is. Om te

bepalen op welke manier de gemeente een derde kan inschakelen voor maatschappelijke
activiteiten bieden de volgende vragen een handvat:

1. Welke partij neemt het initiatief?
Bij subsidie neemt degene die de activiteit verricht vaak het initiatief. Subsidie wordt
aangevraagd en een opdracht verleen je.

2. Wat is het doel van de activiteit?
Als de gemeente geld steekt in activiteiten die gericht zijn op anderen (algemeen belang)

is er sprake van een subsidie. Z¡n de activiteiten voor de gemeente bedoeld zijn, dan is er
sprake van een overeenkomst.

3. ls er sprake van winst?
Werkt de leverancier tegen kostprijs of gaat het om marktprijzen? Bij de kostprijzen is
meestal sprake van subsidie. Bij marktprijzen (inclusief BTW en een winstmarge) gaat het
om een overeenkomst.

4. Verricht de instelling ook activiteiten voor anderen dan de betreffende gemeente?

Als dat het geval is, dan kan er sprake zijn van een (potentiële) markt en is de

overeenkomst het geëigende instrument.

Bij twijfel over een subsidie of een overeenkomst, dan is een overeenkomst meestal het meest
geëigende instrument.

Søbsidíe of overeen kom st, enkele voorbeelden :
. Hulp bij het huishouden: overeenkomst

Hulp bij het huishouden gaat vaak weliswaar om diensten waarvan anderen profiteren

(algemeen belang). Maar omdat de instelling die de activiteiten uitvoert vaak ook voor
andere opdrachtgevers werkt is een overeenkomst (opdracht) hier het juiste instrument.

. Rolstoelen of scootmobielen: overeenkomst
Met het verstrekken van rolstoelen of scootmobielen helpt de gemeente anderen
(algemeen belang). Maar omdat er (meestal) winst op het product wordt gemaakt door de
producent, moet de gemeente voor een overeenkomst kiezen.

. Buurthuiswerk:subsidie
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Een buurthuis levert meestal alleen activiteiten voor de gemeente. Vaak rekenen ze

kostprijzen en wordt het buurthuis niet commercieel geëxploiteerd. Het buurthuis kan een

subsidie aanvragen voor geplande activiteiten.

Samenvattend:

Facturen betalen na (deel) prestatieBevoorschotting op basis van liquiditeit van
de subsidievraoende instellinq

Bezwaar / beroepsmogeliikheden
Nakominq kan worden gevorderdBii niet nakomen: subsidie retour

Aan bestedin g / inkoopproceduresSubsidievrager moet behoefte aan subsidie
aantonen

Branchevoorwaarden (en
contractvoorwaarden)

Subsidieregeling en voorwaarden
(oemeenteliike verordeninq vereist)

Burqerliik rechtBestuursrecht
Tweeziidioe handelinqEenziidiqe handelinq

Leveren van diensten of goederen door
derden aan de overheid. Vaak
commercieel.

Activiteiten die te maken hebben met het
'algemeen belang'

Een overeenkomst is een meezijdige
rechtshandeling, waarbij een of meer
partijen jegens een of meer andere een
verbintenis aangaan.'

Subsidie is'de aanspraak op financiële
middelen, door een bestuursorgaan
verstrekt met het oog op bepaalde
activiteiten van de aanvrager, anders dan
als betaling voor aan het bestuursorgaan
oeleverde qoederen of diensten'.

OvereenkomstSøbsídíe

(

I
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Bijlage F:

Gommunicatie Subsidiebeleid

Ondanks dat de verenigingen reeds via een informatiebrief geïnformeerd zijn, zal een besluit met

betrekking tot het aanpassen van het subsidiebeleid tot weerstand en emotionele beroepen op

raadsleden en bestuurders kunnen leiden. Daarom is het verstandig om per subsidiecategorie de

instellingen een toelichting te geven op het besluit.

Tijdens deze bijeenkomsten wordt door de gemeente op een persoonlijke manier uitleg gegeven over
het besluit en het nieuwe beleid. Naast het beëindigen van de 'instandhoudingsubsidies' zal ook
aandacht gegeven worden aan de nieuwe mogelijkheden die het subsidiesysteem gaat bieden voor
activiteiten gericht op doelgroepen.

Wellicht is het ook mogelijk om te laten zien welke andere mogelijkheden er zijn voor het verkrijgen
van gelden van bijvoorbeeld landelijke fondsen.

Op deze manier zetten we verenigingen in hun kracht en wijzen we hen de weg, waarna het initiatief
om dit op te pakken uiteraard bij de verenigingen zelf komt te liggen.
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College

lnwoners

Verenigingen

Doelgroep

Geinformeerd

Geinformeerd
worden over
voornemen nieuw
subsidiebeleid

Rol: Ontvanger van
informatie

Geihformeerd
worden over
voornemen nieuw
subsidiebeleid

Rol: Ontvanger van
informatie

Voorbereidings

fase

Ambtelijk overleg

Lingewaaljournaal

Website

Brief

Middel

Besluitvorming

Geihformeerd worden over
het nieuwe subsidiebeleid,
redenen van het besluit en

evt. andere mogelijkheden
financiering, bijv. door
Gelderse sportfederatie

Rol: Onfuanger van
informatie/geraad pleegde

Geinformeerd worden over
het nieuwe subsidiebeleid,
redenen van het besluit en

evt. andere mogelijkheden
financiering, bijv. ondersteund
door Gelderse sportfederatie

Rol: Ontvanger van
informatie

Besluitvormingsfase

B&W-advies

Lingewaaljournaal

Website

I nformatiesessies, uitgesplitst
naar professionele organisaties,
categorieên
vrijwilligersorganisaties en

sportverenigingen

Middel

a
a
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Ambtelijke
organisatie

Raad

Ambtelijke
uitvoering

Rol: uitvoerder

Geinformeerd
worden

Rol: Ontvanger van
informatie

worden

Rol: Ontvanger van
informatie

Ambtelijk overleg

Raadsinformatie
op extranet

Geihformeerd worden over
het B&W en later raadsbesluit

Rol: Ontvanger van
informatie

Besluitvorming

Rol: Beslisser

Rol: Beslisser

Besluitenlijst B&W en later
gemeenteraad

Technische raad

Raadsadvies
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