
Van: Bakker, Karen  
Verzonden: donderdag 18 juni 2015 9:05 
Aan: 'maarten.van.dijk@hetnet.nl'; Griffie, Gemeente Stichtse Vecht; Boekhout, Dennis; Koops, 
Jacqueline 
CC: Houten, Natascha van 
Onderwerp: beantwoording vragen werksessie 2 juni mbt subsidiebeleid 
 
Geachte heer van Dijk, 
 
Met deze mail willen wij reageren op de vragen/opmerkingen die u heeft gesteld tijdens de werksessie 
van 2 juni bij het agendapunt Subsidiebeleid. 
 
 
1. Vraag: Is de bevoegdheid tot het vaststellen van de subsidieplafonds aan de raad of aan het 

college? 
 
Antwoord: De gemeente Stichtse Vecht heeft ervoor gekozen om de budgetten te laten 
vaststellen door de gemeenteraad (budgetrecht bij raad) en op basis daarvan het college de 
bevoegdheid te geven om de plafonds vast te stellen. 
 
Toelichting: Het budgetrecht ligt in gemeenten bij de raad. Dit is verankerd in artikel 189 van de 
Gemeentewet:  

'Voor alle taken en activiteiten brengt de raad jaarlijks op de begroting de bedragen die hij 
daarvoor beschikbaar stelt, alsmede de financiële middelen die hij naar verwachting kan 
aanwenden'.  

 
De essentie van het budgetrecht is dat de raad door middel van de vaststelling van de begroting 
het college machtigt tot uitvoering conform de begroting. 
Sinds het dualisme heeft de raad een kaderstellende en controlerende bevoegdheid en het 
college een uitvoerende. De raad en het college hebben ook ieder een eigen begroting.  
De raad stelt de programmabegroting vast, het college de productenbegroting of 
productenraming. De producten -raming is de uitwerking van de programmabegroting op 
beheersniveau (uit: VNG document Raadgever begroting). De raad heeft het budgetrecht. Dat 
betekent dat alleen uitgaven mogen worden gedaan als de raad daarvoor budget beschikbaar 
heeft gesteld.  
Dat zijn de financiële kaders. Overschrijding van de budgetten is niet toegestaan en leidt tot een 
begrotingsonrechtmatigheid.  

Het stellen van nadere subsidieplafonds door het college heeft ten doel het risico te voorkomen 
dat recht op subsidie een open einde financiering wordt. Het maakt inwoners en instellingen 
duidelijk wat het maximum te verdelen bedrag per categorie of stimuleringsbudget is en regelt de 
verdeling ervan. De subsidieplafonds worden afgeleid van de financiële ruimte die de Raad geeft 
bij vaststelling van de programmabegroting. 
 
De tekst van art. 8 van de verordening - inhoudende dat het college de subsidieplafonds vaststelt 
- blijft gehandhaafd. 
 
Opmerking: In de re-integratieverordening is bij de bepaling over het budgetplafond “het college” 
gewijzigd in “de raad”. 
 
Antwoord: Uw opmerking is onjuist. 
 
Toelichting: De raad heeft budgetrecht ten aanzien van het re-integratiebudget. Door de raad 
ook budgetrecht te geven ten aanzien van onderdelen van het re-integratiebudget, is dat eigenlijk 
dubbel op. Het feit dat de raad op de hoogte wil zijn over het al dan niet stellen van een plafond is 
begrijpelijk.  
Zodra het college eventueel budgetplafonds wil instellen voor verschillende voorzieningen zal zij 
de raad daarover informeren.  
Het college heeft besloten de verordening niet aan te passen. (zie ook het memo over dit 
onderwerp bij de vergaderstukken van 30 juni 2015) 
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2. Vraag: Onder welke categorie valt duurzaamheid? 

 
Antwoord: Op voorhand is deze vraag niet te beantwoorden. Op het moment dat er een aanvraag 
binnenkomt zullen wij beoordelen binnen welke categorie deze past. 

 
 
Met vriendelijke groet 
Karen Bakker 
Subsidiebureau Stichtse Vecht 
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