Aanvullende antwoorden op technische vragen over budgetsubsidie.
Vragen:
1.
Waarom wordt een budgetsubsidierelatie aangegaan? (Wat zijn de criteria/voorwaarden?)
2.
Welke verenigingen vallen ook onder de criteria om in aanmerking te komen voor een
budgetsubsidierelatie? Graag een overzicht.

Antwoord vraag 1
De gemeente Langedijk kent volgens het subsidiebeleidskader drie vormen van subsidiëren: het
verstrekken van een budget-, activiteiten- of incidentiele subsidie. De laatste twee vormen hebben een
tijdelijk karakter en worden eenmalig verstrekt.
Een activiteiten- of incidentele subsidie is een vraaggestuurde subsidiesoort waarbij subsidiëring
plaatsvindt op basis van (duurzame) activiteiten. Daarbij bestaat er een relatie tussen de activiteit en
de bijdrage die de activiteit levert aan de realisatie van de maatschappelijke doelen. Deze vorm van
subsidiëren is veel meer bedoeld voor innovatieve of eenmalige activiteiten.
Een budgetsubsidie is een aanbodgerichte subsidiesoort waarbij subsidiering plaatsvindt op basis van
prestaties/producten. Er bestaat een directe relatie met het gemeentelijk beleid en de gemeente stuurt
op de resultaten.
Op verzoek van de raad heeft L4GG afgelopen 10 jaar als Millenniumcomité (en later als Comité
Langedijk 4 Global Goals) activiteiten uitgevoerd die passen binnen het beleid van de gemeente.
Die constructie wordt nu veranderd in een verzelfstandiging en het comité gaat als stichting verder.
Gezien het structurele doel en – werkwijze van de stichting waarbij zij werkt aan de 6 Global Goals die
de gemeente van haar vraagt, past daarbij een structurele financiering. Om de financiering van deze
activiteiten te waarborgen voor de jaren tot de gemeentelijke fusie, is het voor deze stichting passend
om een budgetsubsidie te ontvangen.
Bij elk vorm van subsidiëren is het een vereiste dat de organisatie een rechtsvorm heeft. Dit kan dus
een stichting zijn met of zonder professionele krachten en met of zonder vrijwilligers.

Antwoord vraag 2.
Andere organisaties die in 2019 een budgetsubsidie kregen zijn:
EHBO Langedijk
EHBO Verbondenheid
GGZ collectieve preventie en mantelzorg
GGZ KVO KOPP
RCO de Hoofdzaak
Vrijwilligerscentrale (VCRA)
De Waaier
MEE De Wering
Wonen Plus Welzijn
St. Present
GGD Maatwerk jgz
Humanitas thuisadministratie
St. toeristische promotie Langedijk
Art.1 Antidiscriminatie Bureau
Slachtofferhulp
GGZ Dagbesteding
Humanitas Spel aan huis
Actief Talent

