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Subsidieprogramma 2021-2024 en Algemene Subsidieverordening Stichtse Vecht 2020

Subsidieprogramma 2021-2024

Het programma is geactualiseerd en geeft een domein overstijgend overzicht in de subsidieregelingen 
voor 2021-2024. Behouden is de lijn dat subsidies worden verstrekt voor activiteiten en voorzieningen. 
Kostendekking voor loonkosten of huur kan niet primair via subsidies worden aangevraagd. Vanuit 
ervaringen van voorgaande jaren zijn toevoegingen en veranderingen gekomen;

 Aandacht voor relatie doel- activiteit- subsidie. Dit is in de subsidieregelingen geconcretiseerd 
door het beschrijven van het doel, gewenst effect en het beleid waar het uit voortkomt. Ook 
voor de monitoring geeft dit meer mogelijkheden voor monitoring.

 Aandacht voor vermogenspositie aanvrager. We behouden o.a. de voorwaarde van 
cofinanciering. Nieuw is de voorwaarde voor ‘noodzakelijkheid’ van de subsidie om de 
activiteit of voorziening te kunnen uitvoeren. De aanvrager kan aantonen dat eigen middelen, 
reserveringen of andere financieringsmogelijkheden onvoldoende dekking bieden.

 Aandacht voor social return. Bij de ontvangende partijen die via een uitvoeringsovereenkomst 
een meer volumineuze opgave hebben, heeft de gemeente de mogelijkheid om in gesprek te 
gaan over de toegevoegde waarde die zij m.b.t. social return kunnen bieden. 

 De indeling in categorieën blijft gehandhaafd en is uitgebreid met de categorie ‘ Klimaat, 
duurzaamheid en omgeving”. Dit maakt het mogelijk om ook voor het fysieke domein 
subsidies te verlenen en in te spelen op de toekomstige opgave voor duurzaamheid en 
klimaat. Voorheen werden deze subsidies via de Abw verleend.  

 De splitsing in subsidies voor basisinfrastructuur en stimuleringsbudgetten is gebleven. Door 
verschuivingen is niet bij elke categorie een stimuleringsbudget beschikbaar.

 Herschikking subsidies en toevoegingen. De volgende subsidieregelingen zijn nieuw 
opgenomen: Hartreanimatie, Investeringsbijdrage buitensportaccommodaties, 
Investeringsbijdrage binnensport (materialenfonds), Museale activiteiten die het verhaal 
vertellen van de Vechtstreek, Kaderopleiding ten behoeve van de jeugdsport, Open 
Monumentendag, Culturele activiteiten, Culturele activiteiten in monumenten en lokale 
culturele tradities, Onderhoud monumentale kerktorens, Gemeentelijke monumenten, BIZ 
Maarssen-dorp, Afkoppelen hemelwater en aanleg groene daken, Energietransitie (verwacht) 
en stimulering duurzame projecten.

Algemene subsidieverordening Stichtse Vecht 2020

Onderstaande aanvullingen zijn nieuw in de verordening opgenomen, aanvullend op tekstuele 
verbeteringen: 

 Egalisatiereserve (Artikel 13a Verordening): Een egalisatiereserve is een nieuwe mogelijkheid 
die voorgesteld wordt toe te voegen. Gemeente wil efficiency stimuleren en daarom kunnen we 
toestaan dat de subsidieontvanger een egalisatiereserve vormt als hij efficiënter heeft gewerkt dan 
verwacht. 
Deze middelen dienen dan wel uitsluitend voor de gesubsidieerde doelen te worden ingezet 
binnen de periode waarvoor het subsidiebeleid is vastgesteld. Naast het stimuleren van efficiency 
kan een egalisatiereserve mogelijk ook worden toegestaan om fluctuaties op te vangen of om te 
sparen voor toekomstige vaststaande gebeurtenissen. Nadrukkelijk geven wij aan dat een 
egalisatiereserve niet mag leiden tot vermogensopbouw.

 Noodzakelijkheid gemeentelijke bijdrage (Artikel 12.2.g. Verordening): Een nieuwe toegevoegde 
voorwaarde is dat de subsidie noodzakelijk is om de activiteit of voorziening uit te voeren. De 
aanvrager kan aantonen dat eigen middelen, reserveringen of andere financieringsmogelijkheden 
onvoldoende dekking bieden. Hiermee komen we tegemoet aan de behoefte om te voorkomen dat 
subsidies ingezet worden terwijl er blijkt dat eigen – onbestemde- reservevorming tegelijkertijd 
plaatsvindt. Juridische is dit geborgd als weigeringsgrond in de verordening. 


