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Subsidieprogramma d.d. 19 mei
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d.d. 14 april 2020

Subsidieprogramma 2021-2024

Een overzicht van de aanpassingen en toezeggingen bij het subsidieprogramma 2021-2024. Naar
aanleiding van de behandeling in de commissie SD op 12 mei en tekstmandaat wethouder.
Tekstuele wijzigingen aan Subsidieprogramma
De tekstuele wijzigingen zijn geel gearceerd (bijlage 1)
1. Verduidelijking noodzakelijkheidsvereiste
Antwoord: zie toevoeging p. 6
Toelichting: We vertrouwen dat de gemeente alleen gevraagd wordt als partner als de aanvragers
alle andere financieringsmogelijkheden hebben benut. We willen voorkomen dat subsidies worden
aangevraagd terwijl tegelijkertijd onbestemde reserves worden gevormd. Dit geldt overigens niet voor
particulieren.
Als uit de financiële stukken blijkt dat er grote onbestemde reserves zijn en er ook een aanvraag voor
subsidie is ingediend, kan de gemeente het gesprek voeren over de noodzakelijkheid van de
subsidie voor het uitvoeren van de activiteit.
De bepaling betekent niet dat er direct een weigering plaatsvindt indien er voldoende reserve is.
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Toelichting: Binnen de overheid wordt met de term Social Return meestal bedoeld: de afspraken die
bij inkoop en aanbesteding verplicht worden gesteld en het doel hebben om een bijdrage te leveren
aan het vergroten van de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Social
Return als een dergelijke, algemene verplichting opleggen aan alle subsidieontvangers (boven een
bepaald subsidiebedrag) is niet mogelijk ogv de Awb en jurisprudentie.
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2. Toevoeging tekst social return
Antwoord: zie toevoeging p. 7
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Wel benut het college graag de mogelijkheden om het gesprek aan te gaan en hebben dit
beschreven in het subsidieprogramma en de uitvoeringsvoorschriften.
3. Toevoeging tekst indexatie
Antwoord: zie toevoeging p. 8
4. Toevoeging tekst gebruik egalisatiereserve
Antwoord: zie toevoeging p. 8
5. Het woord “ andere” verwijderen bij subsidieregeling EHBO
Antwoord: zie wijzigingen p. 12
Toelichting: correctie i.v.m. ongelukkige beschrijving
6. Synchronisatie tekst subsidieregeling Stimulering duurzame projecten
Antwoord: zie wijzigingen p.27
Toelichting: op 2 juni vindt ook raadsbehandeling plaats over de Subsidieregeling stimuleringsfonds
duurzaamheid. N a.v. behandeling in de commissie op 11 mei is de regeling aangepast. Deze
voorgestelde wijzigingen (collegebesluit 19 mei) zijn daarom meegenomen in de subsidieregeling
Stimulering duurzame projecten.
Toezeggingen
1. Overzicht besteding subsidies 2019
Antwoord: Donderdag 21 mei is het totaal overzicht subsidieregister 2019 via een RIB naar de raad
gestuurd.
2. Toesturen van de vastgestelde uitvoeringsvoorschriften (met name wat hierover is
opgenomen over social return)
Antwoord: zie bijlage 2; Uitvoeringsvoorschriften, collegebesluit d.d. 14 april 2020.
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Het is niet wenselijk om een egalisatiereserve na 2024 toe te zeggen, omdat dit buiten de scope van
het subsidieprogramma 2021-2024 gaat. In een nieuw subsidieprogramma voor de jaren erna zal tzt
opnieuw door de raad moeten worden bepaald welke activiteiten voor subsidie in aanmerking
(blijven) komen.
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3. Verduidelijking toepassing egalisatiereserve met hierbij aantal voorbeelden
Antwoord: Egaliseren betekent letterlijk: gelijk maken, glad strijken of hobbels wegwerken. Een
egalisatiereserve wordt gevormd om de financiële hobbels tussen overschot en tekort glad te strijken,
weg te werken.
Een egalisatiereserve kan worden aangevraagd op verzoek van de organisaties zelf voor het
volgende jaar. Ze geven daarbij vooraf aan waarvoor de reservering dient (een gebeurtenis of
fluctuatie). Dit om te voorkomen dat ook dekking wordt gevraagd voor onvoorziene kosten. Dat wil
zeggen: van tevoren is bekend waarvoor de reservering gaat dienen, daarom wordt het als
‘vaststaande gebeurtenis’ beschreven.
Door vooraf aan te geven met een egalisatiereserve in te stemmen, stimuleren we de organisatie het
subsidiebudget zuinig in te zetten wetende dat ze een eventueel restant niet hoeven terug te betalen,
maar het volgend jaar extra kunnen inzetten. Het moet wel gaan om kosten die betrekking hebben op
de gesubsidieerde activiteit niet om een ander project of activiteit, dus niet voor een jubileumfeest.
Voorbeelden: Kosten voor de uitvoering van de activiteit die niet jaarlijks gemaakt worden maar eens
in de twee jaar.

