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Aan de gemeenteraad
Voorgesteld Besluit
Het subsidieprogramma 2016-2019 te verlengen met één jaar tot en met 31 december 2020.
Samenvatting
Het huidige subsidieprogramma 2016-2019 loopt tot en met 31 december 2019. Om een passend
subsidieprogramma te kunnen opstellen, is het van belang dat de invulling van het
dienstverlengingsmodel duidelijk is en het integraal beleidskader is opgesteld. Met één jaar
verlenging kunnen deze ontwikkelingen en het nieuwe subsidieprogramma goed op elkaar
aansluiten.
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Doel en beoogd maatschappelijk effect
Het subsidieprogramma is een middel om onze doelstellingen op het gebied van onder andere sport,
jeugd, gezondheid en welzijn te realiseren. Het subsidiebeleid dient ondersteunend te zijn aan deze
doelstellingen. De invulling van het cluster preventie en welzijn uit het dienstverleningsmodel geeft
vorm aan deze doelstellingen.
De verlenging draagt bij aan Programma 1 Bestuur van het collegewerkprogramma, financieel
gezonde gemeente, omdat met een passend subsidieprogramma de financiële middelen zo optimaal
mogelijk ingezet worden.
Relatie met bestaand beleid en regelgeving
Het huidige subsidieprogramma 2016-2019 loopt tot en met 31 december 2019. Om een passend
subsidieprogramma te kunnen opstellen, is het van belang dat de invulling van het
dienstverleningsmodel duidelijk is en het integraal beleidskader is opgesteld. De invulling van het
dienstverleningsmodel kan leiden tot een andere verhouding tussen subsidie en inkoop. Met één jaar
verlenging kunnen deze ontwikkelingen en het subsidieprogramma goed op elkaar aansluiten. Het
nieuwe subsidieprogramma is immers volgend aan de ontwikkelingen in het sociaal domein, sport en
cultuur.
Het dienstverlengingsmodel met daarin het cluster preventie en welzijn, is door uw raad vastgesteld
d.d. 8 juli 2014.
Het huidige subsidieprogramma loopt tot en met 31 december 2019. Het is mogelijk om dit
programma met één jaar te verlengen tot 31 december 2020. De huidige subsidieverordening blijft
ongewijzigd en geldig tot vaststelling van een nieuwe verordening.
Argumenten
Om tot een goed en passend subsidieprogramma te komen, is het van belang de ontwikkelingen
rondom de invulling van het cluster preventie en welzijn in het dienstverleningsmodel in het sociaal
domein mee te nemen in het nieuwe programma. Er is een belangrijke relatie met de inkoop van
onder andere jeugdhulp en wmo. Het integraal beleidskader sociaal domein wordt de komende tijd
opgesteld. Als beiden vorm hebben gekregen, kan daar een passend subsidieprogramma bij
opgesteld worden.
Kanttekeningen
De subsidieplafonds zijn sinds 2016 niet geïndexeerd. De verlenging betekent dat partijen nog een
jaar extra moeten wachten voordat er een eventuele aanpassing van de subsidieplafonds of
indexering kan worden doorgevoerd.
Communicatie
Huidige partijen die subsidie ontvangen worden door het subsidiebureau op de hoogte gesteld van de
verlenging en de mogelijkheid om ook voor 2020 subsidie aan te vragen. Verder wordt er via de
gebruikelijke kanalen gecommuniceerd over de manieren om een subsidie aan te vragen.
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Financiën, risico’s en indicatoren
Voor het huidige subsidieprogramma is er budget gereserveerd in de meerjarenbegroting. De
verlenging kan gedekt worden uit de beschikbare middelen en er is geen extra dekking nodig. Er is
geen begrotingswijziging nodig. De subsidieplafonds zijn sinds 2016 niet meer aangepast. De
verlenging betekent dat partijen nog een jaar extra moeten wachten voordat er een eventuele
aanpassing van de subsidieplafonds of indexering kan worden doorgevoerd. Indien de raad
indexering wenst, is daar op dit moment geen dekking voor beschikbaar.
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De huidige subsidieontvangers worden tijdig geïnformeerd over het aflopen en de verlenging met één
jaar van het subsidieprogramma en de consequenties hiervan.

12 februari 2019

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht
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