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Maatschappelijke Ondersteuning/Subsidies

Gevraagde beslissing:
Instemmen met het verplaatsen van de uiterlijke indieningstermijn voor subsidieaanvragen van 1 juli
naar 1 oktober ten behoeve van subsidiejaar 2016.

Aanleiding/vraagstelling:
Op 20 januari 2015 heeft de raad het Subsidiebeleidskader en de Algemene Subsidieverordening
vastgesteld. Op dit moment worden de subsidiebeleidsregels van deze kaderstellende stukken
ontwikkeld, zodat nieuw subsidiebeleid tot uitvoer kan worden gebracht voor begrotingsjaar 2016.
Het college heeft al een aantal belangrijke stappen gezet in de concretisering van beleid naar
uitvoering. Naast de integrale totstandkoming hiervan intern, zet het college gedurende dit traject
interactief nog in op:
afstemming met de klankbordgroep, die op basis van de aangenomen motie op 20 januari 2015,
dient te worden geraadpleegd;
informeren van direct belanghebbenden over de concretisering van het subsidiebeleid, middels
een informatieavond.
De huidige termijn voor het indienen van aanvragen voor 2016, is 1 juli 2015 (artikel 7, lid 1 ASV
2015). Om subsidieaanvragers voldoende tijd te kunnen bieden om in te kunnen spelen op de nieuwe
beleidsregels, zouden deze regels uiterlijk 1 mei 2015 vastgesteld en bekendgemaakt moeten zijn.

Het college constateert dat het integrale en interactieve karakter van de totstandkoming van de
subsidiebeleidsregels, evenals de complexiteit ervan, niet hand in hand gaat met het korte tijdsbestek
tot 1 mei 2015 dat nog resteert tot uiteindelijke bekendmaking. Het college ervaart daarmee een
tijdsklem t.a.v. een gedegen en interactieve ontwikkeling van deze beleidsregels.

Mogelijke oplossingen/alternatieven:
Een oplossing voor dit tijdsprobleem is het verplaatsen van de uiterlijke indieningstermijn van 1 juli
naar 1 oktober van dit jaar voor subsidieaanvragen die betrekking hebben op begrotingsjaar 2016.
Deze oplossing (en het onderliggende probleem) is door het college al eerder voorzien en
aangedragen tijdens de behandeling van het Subsidiebeleidskader en de Algemene
Subsidieverordening eind 2014/begin 2015. Daarbij is ook aangeven dat de bevoegdheid tot het
verzetten van deze termijn bij de raad ligt, aangezien het een (eenmalige) wijziging van de termijn uit
de ASV 2015 betreft.
Met het verzetten van de termijn stelt het college zich het (interactieve) vervolgproces richting
bekendmaking als volgt voor:
1.
2.
3.
4.

Sessies klankbordgroep
Informatieavond belanghebbenden
Collegebesluit subsidiebeleidsregels
Bekendmaking subsidiebeleidsregels

april en mei 2015
mei/juni 2015
juni/juli 2015
uiterlijk 1 augustus 2015

Het verzetten van de termijn heeft geen nadelige consequenties voor belanghebbenden van het
subsidiebeleid.

Financiële aspecten:
Niet van toepassing.

Overleg/inspraak/zienswijzen:
Informeren belanghebbenden: het college informeert de belanghebbenden van het subsidiebeleid
over dit raadsvoorstel en het hierin genoemde tijdpad richting bekendmaking, zodra het college
hierover positief heeft besloten. Dit vindt in dat geval plaats in de maand maart.
Klankbordgroep: ten aanzien van de klankbordgroep Subsidiebeleid volgt nog een afzonderlijke memo
aan de raad.
Informatieavond belanghebbenden: de informatieavond voor belanghebbenden vindt plaats voordat
het college definitief besluit over de subsidiebeleidsregels. Deze avond heeft primair een informatief
karakter.

Rapportage/verantwoording/evaluatie:
Niet van toepassing.

Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit:
Niet van toepassing.
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Stukken die voor de raad ter inzage liggen:
Niet van toepassing.

Zuid-Scharwoude, 17 maart 2015
Burgemeester en wethouders van Langedijk,

E. (Erik) Annaert
gemeentesecretaris/directeur

drs. J.F.N. (Hans) Cornelisse
burgemeester
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Gemeente Langedijk

De raad van de gemeente Langedijk;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 maart 2015, nummer 15;

besluit:

in te stemmen met het verplaatsen van de uiterlijke indieningstermijn voor subsidieaanvragen van
1 juli naar 1 oktober ten behoeve van subsidiejaar 2016.

Aldus vastgesteld door de raad van de
gemeente Langedijk in zijn openbare
vergadering van
De voorzitter,

drs. J.F.N. Cornelisse
De griffier,

drs. G.C.I. Kager

