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Toezegging susbidieprogramma
In de commissie Sociaal Domein van 12 maart jl. is het voorstel om het subsidieprogramma 20162019 met één jaar te verlengen behandeld. Hierbij heeft wethouder Van Dijk u een toezegging
gedaan. De beantwoording vindt u hieronder.
Achtergrond voorstel verlenging
Het belangrijkste argument voor verlenging is de mogelijkheid om bij verlenging goed aan te sluiten
bij de ontwikkelingen binnen het sociaal domein zoals het integraal beleidskader en de inkoop van
diensten. Veel inkoopcontracten lopen af per 1 januari 2021 en de komende tijd wordt een
afwegingskader opgesteld voor de criteria wat betreft inkoop en subsidie. Dit afwegingskader is
onderdeel van de invulling van het dienstverleningsmodel. Het subsidieprogramma is hieraan
volgend.
Wethouder Van Dijk heeft in de commissie de volgende toezegging gedaan:
Ten aanzien van de bibliotheek en Stichting Welzijn Stichtse Vecht aangeven wat de
maatschappelijke effecten en consequenties zijn van verlenging van het huidige subsidiebeleid met 1
jaar.
Fracties schriftelijk informeren vóór de raad van 2 april wat de financiële consequenties zijn
voor de instellingen in 2020 wanneer niet wordt geïndexeerd met 1,4%.
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Bibliotheek
De bibliotheek heeft aangegeven momenteel al een tekort op haar begroting te hebben van bijna
€65.000. Niet indexeren betekent dat het tekort in 2020 verder op zal lopen. In juni zal de bibliotheek
een businesscase presenteren aan het college met scenario’s hoe om te gaan met de huidige
tekorten en wat dat betekent voor de dienstverlening.
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Maatschappelijke effecten en consequenties van niet indexeren
Welzijn Stichtse Vecht
Stichting Welzijn Stichtse Vecht heeft aangegeven dat ze, indien er niet wordt geïndexeerd, hun
reserve moeten aanspreken. Als alternatief opperen ze de mogelijkheid welzijnsactiviteiten te
verminderen. Op basis van de jaarrekening 2017 & 2018 achten wij het verantwoord om de reserve
aan te spreken. Deze blijft daarmee nog steeds op een voor dit type instellingen wenselijk niveau.
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Andere partijen
Andere partijen die meer dan €100.000 subsidie per jaar ontvangen en te maken hebben met een
CAO hebben aangegeven geen grote problemen te ondervinden wat betreft het niveau van hun
dienstverlenging indien het subsidieprogramma met een jaar wordt verlengd zonder indexering.
Financiële consequenties (niet) indexeren
Indien het subsidieprogramma geïndexeerd wordt, krijgt de bibliotheek AAV circa €14.000 extra voor
2020 en Welzijn Stichtse Vecht circa €12.000 voor 2020. Echter kunnen in het kader van de
rechtsgelijkheid niet maar een paar partijen of subsidieplafonds worden geïndexeerd. Kiezen voor
indexering van de bibliotheek en Welzijn Stichtse Vecht betekent dus kiezen voor volledige
indexering van alle subsidieplafonds voor een bedrag van ongeveer €70.000 structureel. Als de raad
hiervoor middelen wil vrijmaken, zal zij dit moeten opnemen bij de vaststelling van de Kadernota
2020.
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Verlening en evaluatie
Verlenging geeft ons tevens extra tijd voor een technische evaluatie van het huidige
subsidieprogramma zoals beschreven in de Awb artikel 4:24. In deze evaluatie wordt gekeken naar
het subsidieprogramma als beleidsinstrument en niet naar de realisatie van de beleidsdoelen zelf.
Kanttekening bij deze evaluatie is dat de evaluatie niet de gehele looptijd van het subsidieprogramma
behelst, maar alleen de jaren 2016, 2017 en 2018. Het subsidieprogramma is immers op het moment
van evalueren (2019) nog van kracht. Echter wordt er toch voor gekozen vast te starten met de
evaluatie omdat bevinden en resultaten van dit programma waardevolle en noodzakelijk input leveren
voor het nieuwe subsidieprogramma en het daarbij horende participatietraject. Ook de aanbevelingen
van de rekenkamercommissie worden hierin meegenomen.
Verlenging met één jaar van het programma heeft verder geen invloed op de evaluatie behalve dat
het ons de gelegenheid biedt de resultaten van de evaluatie beter te verwerken in het nieuwe
subsidieprogramma.

