MOTIE

Uitvoering Subsidiebeleidskader en Algemene Subsidie Verordening
De raad van de gemeente Langedijk, bijeen in vergadering op dinsdag 20 januari 2015,
sprekend over de Subsidiebeleidskaders en de Algemene Subsidieverordening
Kennis genomen hebbend van de:
 het Subsidiebeleidskader Sociaal Domein Langedijk 2015
 de Algemene Subsidie Verordening Langedijk 2015
Constaterend dat:
 in april 2014 door de gemeenteraad is besloten om het subsidieplafond voor 2015 op
programmaniveau vast te stellen op rond 60% en daarmee het merendeel van de
subsidies voor 2015 met 40% te verminderen. Dat die besluiten zijn ingegeven door
de financiële bezuinigingstaakstelling voor 2015;
 het college van B. en W. voor 2016 en volgende jaren naast een nieuw
subsidiebeleid ook het onlangs vastgestelde accommodatiebeleid alsmede de nog te
ontwikkelen voorstellen uit de kerntakendiscussie aangrijpt voor de realisatie van de
financiële taakstelling van de gemeente;
 de beleidsdoelen en beleidskaders duidelijk gesteld zijn;
 vanaf 1 januari 2016 activiteiten gesubsidieerd worden en niet meer de verenigingen
of stichtingen gericht op instandhouding daarvan;
 de financiële vertaling van het beleidskader in een later stadium plaatsvindt (bij het
opstellen van de subsidiebeleidsregels);
 de beleidsregels en de toewijzingscriteria nog in ontwikkeling zijn;
 het gevolg hiervan is nog onduidelijk is wat de consequenties zijn voor de stichtingen
en verenigingen die nu subsidie ontvangen;
Overwegingen:
 Dat voor het jaar 2016 de nieuwe Subsidieverordening en de Beleidsregels gelden
waarbij op productniveau de plafonds worden vastgesteld. Dat jaarlijks door de
gemeenteraad tijdens de behandeling van de begroting de subsidieplafonds op
programmaniveau wordt vastgesteld. Dat deze dus anders kunnen zijn dan het
niveau van 2015;
 Dat de subsidieplafonds op product- en programmaniveau nog vastgesteld moeten
worden en nog onduidelijk is wat de exacte hoogte van die plafonds zal zijn;
 Dat de gemeenteraad betrokkenheid wenst bij de uitvoering van het proces en tijdig
bij moet kunnen sturen;
 Dat inzicht van de consequenties van groot belang is, zodat de gemeenteraad in
geval van ongewenste uitkomsten het college tijdig kan oproepen het
subsidiebeleidskader bij te stellen en genomen besluiten tijdig genomen kunnen
worden;
Verzoekt de gemeenteraad:
 een klankbordgroep van vier personen uit de Gemeenteraad (twee leden van de
coalitie en twee leden van de oppositie) in te stellen met de volgende opdracht:
- reflecteren op de door het college ontwikkelde beleidsregels, voorwaarden en
toewijzingscriteria;
- samen met de verantwoordelijk wethouder en de beleidsambtenaar op basis van
de beleidsregels en criteria de consequenties streekproefgewijs in beeld te
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krijgen van het uit te voeren beleid. De voorgestelde werkwijze is dat de
aanvragen van een achttal stichtingen/verenigingen - afkomstig uit de
beleidsvelden van de vier maatschappelijke doelen(twee per beleidsveld) geanonimiseerd in beeld gebracht worden en dat de uiteindelijke
subsidietoewijzing met de klankbordgroep besproken wordt. Daarbij wordt
gekeken of de uitwerking van de vastgestelde beleidsstukken daadwerkelijk het
beoogd resultaat behaalt (zie paragraaf 1.2 Doelstelling Beleidskaders). Op deze
manier krijgt zowel het college van B. en W. als de gemeenteraad zicht op de
consequenties van dit beleid;
aan de gemeenteraad verslag te doen van het doorlopen proces en de
uitkomsten/conclusies van de exercitie.

Verzoekt het college van B. en W.:
 medewerking te verlenen aan het verzoek van de gemeenteraad zoals hierboven is
verwoord;
 de raad in het eerste kwartaal van 2016 een integrale lijst te verstrekken van alle
subsidieontvangers respectievelijk gesubsidieerde activiteiten in 2016 inclusief de
subsidiebedragen.
En gaat over tot de orde van de dag.
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