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Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
 
1. De raad middels bijgevoegd raadsvoorstel te laten vaststellen: 
 a. de meerjarenvisie op subsidies in Stichtse Vecht 2012-2015; 
 b. de Algemene subsidieverordening Stichtse Vecht 2012. 
2. De raad in te laten trekken de volgende verordeningen, met dien verstande dat die verordeningen 

van kracht blijven voor subsidieaanvragen voor het jaar 2012: 
 a. De Algemene subsidieverordening Welzijn gemeente Loenen 2006, vastgesteld bij raadsbesluit 

van 4 juli 2006; 
 b. De Algemene subsidieverordening Welzijn gemeente Breukelen 2008, vastgesteld bij 

raadsbesluit van 18 december 2007; 
 c. De Algemene subsidieverordening Maarssen, vastgesteld bij raadsbesluit van 30 juni 2008; 
 d. De Subsidieverordening onderhoud en restauratie gemeentelijke monumenten Breukelen 2004, 

vastgesteld bij raadsbesluit van 21 oktober 2003. 
 
 
Samenvatting 
 
Voor u liggen twee stukken: 
1. een algemene visie op subsidiebeleid en een visie per beleidsdomein uit de programmabegroting. Wij 

vragen u akkoord te gaan met deze hoofdlijnen, zodat wij verder kunnen met de uitwerking hiervan in 
beleidscriteria (verdeelcriteria), vastgelegd in een subsidieprogramma. 

2. de Algemene subsidieverordening voor Stichtse Vecht  
Deze verordening is formeel nodig om subsidies te kunnen verstrekken (de zogenaamde 
subsidietitel). De verordening is gebaseerd op een model van de VNG. De ASV wordt door de 
gemeenteraad vastgesteld. Gekozen is voor een korte en bondige verordening, met daarnaast 
uitvoeringsvoorschriften die wij als college vaststellen. 

 Gelijktijdig met het vaststellen van de Algemene subsidieverordening worden de bestaande 
verordeningen ingetrokken. De inwerkingtreding van de nieuwe verordening is niet eerder dan 1 
september 2012, waardoor de huidige verordeningen nog van kracht blijven voor de 
subsidieaanvragen voor het kalenderjaar 2012.  
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Bijlagen 
- De meerjarenvisie op subsidies in Stichtse vecht 2012-2015 
- De Algemene subsidieverordening Stichtse Vecht 2012 
 
 
 
Harmonisatie 
Op 1 januari 2013 dient al het beleid en de regelgeving van de voormalige gemeenten Breukelen, Loenen 
en Maarssen te zijn geharmoniseerd. Wanneer deze termijn niet wordt gehaald, verliezen de regelingen 
hun rechtskracht. Dit is bepaald in artikel 28 van de Wet algemene regels herindeling (Arhi). 
Onderstaand treft u een voorstel aan om beleid/regelgeving op het gebied van subsidiebeleid te 
harmoniseren, waardoor per 1 september 2012 voor de gehele gemeente Stichtse Vecht dezelfde 
regelgeving en hetzelfde beleid van kracht is. 
Het voorstel voldoet aan de randvoorwaarden en uitgangspunten, zoals die zijn geformuleerd in het Plan 
van aanpak harmonisatie. 
 
Doel en beoogd maatschappelijk effect 
Geharmoniseerd subsidiebeleid dat past bij de visie van een toekomstbestendig Stichtse Vecht. 
 
Argumenten 
De voormalige gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen hadden hun eigen voorschriften en beleid 
voor subsidieverlening. Deze regelingen zijn op dit moment nog steeds van kracht, maar de gemeente is 
wettelijk verplicht (conform de Wet algemene regels herindeling, Arhi) om op 1 januari 2013 één beleid 
voor de gehele gemeente te hebben. Dit betekent dat er op die datum een voor de gehele gemeente 
geldende Algemene subsidieverordening moet zijn met bijbehorende uitvoeringsvoorschriften, zodat 
subsidies rechtsgeldig kunnen worden verstrekt. Voor de beoordeling van de subsidieaanvragen is het 
bovendien noodzakelijk dat de nieuwe visie van de gemeente op de verschillende deelgebieden, zoals 
sport, welzijn en cultuur is vastgelegd, met eventuele gevolgen daarvan voor het verstrekken van 
subsidies. Op 1 januari 2013 moeten deze nieuwe visies dus van kracht zijn.  
Daarnaast dient het subsidiebeleid te voldoen aan de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht, 
meer specifiek titel 4.2 Subsidies. 
 
Meerjarenvisie op subsidies in Stichtse vecht 2012-2015 
Subsidies zijn een middel om onze beleidsdoelstellingen te realiseren. Wij proberen met behulp van 
subsidies organisaties en ook individuen te stimuleren om activiteiten te verrichten die passen binnen ons 
beleid en die een bijdrage leveren aan de samenleving. Onze visie is in eerste instantie vastgelegd in ons 
collegeprogramma. Gegeven de economische crisis heeft uw raad eind 2011 besluiten genomen in het 
kader van de strategische heroverweging. Deze en andere beleidsvormende documenten vormen de 
basis voor het hier voorliggende subsidiebeleid. Daarnaast hebben diverse maatschappelijke 
ontwikkelingen geleid tot nieuwe inzichten over de rol van de gemeente bij het tot stand komen van 
activiteiten en daarmee over de rol van het instrument subsidie bij haar beleid. Zo is het subsidiebeleid 
niet gericht op het in stand houden van organisaties, maar op het subsidiëren van binnen ons beleid 
passende activiteiten. Daarbij gaan we uit van de zelfredzaamheid van organisaties en kan de 
gemeentelijke subsidie niet de enige vorm van inkomsten zijn van organisaties. Per hoofdstuk (van de 
begroting) geven we de visie aan op basis waarvan men subsidie kan aanvragen. 
 
De Algemene subsidieverordening gemeente Stichtse Vecht 2012 
De VNG heeft een modelverordening ontworpen die als basis heeft gediend voor de voorliggende 
conceptverordening. Wij hebben gekozen voor een slanke verordening, die alleen de hoognodige 
juridische informatie bevat. Daarnaast stellen wij voor om zogenoemde Uitvoeringsvoorschriften te 
hanteren, die wij als college vaststellen. Het voordeel hiervan is dat wij bij noodzakelijke wijzigingen een 
aanzienlijk kortere besluitvormingsprocedure kunnen hanteren. Bij de verordening en de 
uitvoeringsvoorschriften gaan we uit van het geven van vertrouwen aan de subsidieontvangers en van zo 
weinig mogelijk regels. 
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Kanttekeningen 
Een subsidie is altijd een bedrag dat wordt overgemaakt aan een organisatie of een individu voor 
uitvoeren of organiseren van activiteiten. De voormalige gemeenten hadden hun eigen 
ondersteuningsmaatregelen voor organisaties, die niet altijd tot uitdrukking kwamen in directe subsidies. 
Het ‘besteedbaar inkomen’ van organisaties werd door de voormalige gemeenten ook beïnvloed door 
bijvoorbeeld het doen van onderhoud of het geven van onderhoudsbijdragen aan gebouwen en 
sportvelden, het vrijstellen van WOZ-belastingaanslagen en lagere dan kostendekkende huren en 
dergelijke. Los van harmonisatie van subsidiebeleid blijft de indirecte subsidiëring in 2012/2013 een 
onderwerp van bestuurlijke aandacht. 
Een ander punt van aandacht vormt de huur voor en exploitatie van accommodaties. Uw raad heeft 
aangegeven voorstander te zijn van kostendekkende dan wel marktconforme huurprijzen. Dit dient in 
ieder geval zorgvuldig te gebeuren. Hiernaar vindt momenteel onderzoek plaats. 
Op deze plaats wordt opgemerkt dat grote wijzigingen in de huur, afgezien van de vraag of wij als 
gemeente gebouwenhuur willen subsidiëren, gevolgen heeft voor de financiële draagkracht van 
organisaties. Later dit jaar doen wij hiervoor concrete voorstellen, dan wel nemen wij concrete besluiten.  
 
Het analyseren van bovengenoemde inhoudelijke beleidsvragen is ingewikkeld en tijdrovend. De tijd 
ontbreekt om deze inhoudelijke discussie op een verantwoorde wijze synchroon te laten lopen met dit deel 
van het subsidieproces. Daarom zullen wij deze vraagstukken verder blijven onderzoeken op de 
consequenties voor de subsidies, en derhalve op een later tijdstip in 2012 in lijn met elkaar brengen 
 
Communicatie en participatie 
Op 22 mei hebben wij de eerste bijeenkomst georganiseerd om het werkveld op hoofdlijnen te informeren 
over de voorstellen voor nieuw subsidiebeleid. Men kon hierop reageren, maar uitsluitend op hoofdlijnen. 
Medio juni vinden nog per beleidsdomein bijeenkomsten plaats waarin, op basis van de meerjarenvisie op 
subsidies, de beleids- en verdeelcriteria voor subsidies worden gepresenteerd. Ook brengen wij dan de 
beoogde beleidseffecten in beeld. Dan zal duidelijk worden welke activiteiten wel en – vooral – welke niet 
meer voor subsidie in aanmerking kunnen komen 
Door deze procedure te volgen wordt voldaan aan de voorschriften van de gemeentelijke 
inspraakverordening. 
 
Financiën en risico’s 
Er zijn geen extra financiële middelen verbonden aan de invoering van het subsidiebeleid. 
De subsidiebudgetten zijn de beschikbare bedragen per beleidsdomein die na de 
bezuinigingsmaatregelen in december 2011 beschikbaar zijn voor subsidies. Voor sommige 
beleidsdomeinen is er een oplopend bezuinigingsbedrag (en dus lager beschikbaar bedrag) tot 2015. Het 
bepalen van de hoogte van de budgetten is overigens, op grond van het budgetrecht via de 
programmabegroting, een uitdrukkelijke bevoegdheid van de gemeenteraad. Het college stelt binnen deze 
begrotingsbudgetten de subsidieplafonds vast ter publicatie. 
 
Daar waar organisaties niet in staat zijn te voldoen aan het nieuwe subsidiebeleid of waar ze vanuit onze 
visie niet meer in aanmerking komen voor subsidies, zullen wij de subsidies zorgvuldig afbouwen, waarbij 
de algemene beginselen van behoorlijk bestuur het uitgangspunt vormen. Aan eventuele bezwaar- en 
beroepzaken zijn gemeentelijke kosten gebonden. Dit geldt ook voor dat deel van de zaken, dat eventueel 
gegrond verklaard wordt. 
 
Vervolg 
Medio juni bespreken wij met het werkveld de uitwerking van de meerjarenvisie in beleids- en 
verdeelcriteria, en de uitvoeringsvoorschriften. Eind augustus stellen wij de meerjarenvisie op subsidies 
en de beleidscriteria (vastgelegd in een subsidieprogramma) vast. De aanvraagformulieren (met alle 
geldende voorschriften) staan op 1 september gepubliceerd op de website. Organisaties kunnen voor 15 
oktober hun aanvraag indienen. 
 
29 mei 2012 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
Gemeentesecretaris   Burgemeester 
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