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Anders dan andere jaren wordt ons een raadsvoorstel voorgelegd zonder bijlagen en slechts één 
subsidieplafond i.p.v. de gebruikelijke 2 subsidieplafonds. Nu er bezuinigingen worden 
voorgesteld voor zowel 2014 als 2015 stellen wij het op prijs de volgende extra info te ontvangen; 
  
 
1. krachtens art. 4 lid 2 van de Subsidieverordening wordt bij het vaststellen van een 
subsidieplafond aangegeven op welke wijze het beschikbare bedrag wordt verdeeld. 
Nu wij in de begrotingsraad al nadrukkelijk hebben opgemerkt dat het overzicht zoals 
opgenomen in de begroting niet overeenkwam met het subsidieprogramma 2013 is het zinvol 
voor de vaststelling van de subsidieplafonds 2014 [subsidieprogramma en gesubsidieerde 
instellingen apart!] een juist overzicht t.a.v. de verdeling bijgevoegd te krijgen. Meerdere 
subsidies waren afgewezen, niet aangevraagd of bijv. VAC is inmiddels opgeheven. Kortom een 
aangepast overzicht wordt op prijs gesteld. 
 
A: 
Zoals in het voorstel aangegeven is, wordt 5% bezuinigd op het subsidieplafond 2013 en de 
bedragen zoals deze in de begroting zijn opgenomen. Het plafond 2013 is een optelling van het 
subsidieprogramma, de drie productsubsidies en de drie fondsen. Het overzicht dat bij het 
raadsvoorstel vaststelling plafonds 2013 zat, is hierbij leidend geweest. Deze bedragen staan in 
de gemeentebegroting. 
Vooraf kan het college een verdere verdeling niet bepalen, omdat het college niet de 
kaasschaafmethode wil hanteren. Bij de beoordeling van de aanvragen wordt pas bepaald welke 
activiteiten het college niet meer bereid is te subsidiëren. De totale bezuiniging kan bijvoorbeeld 
in haar geheel op de programmasubsidies worden gerealiseerd. Het is aan de raad om hiervoor 
kaders te stellen, conform de ASV 2012. Het college wil de aanvragen beoordelen in lijn met de 
ASV 2012 en de daaruit volgende Uitgangspunten subsidiebeleid die door uw raad zijn 
vastgesteld.. Het college wil op prestaties sturen en alleen subsidie verstrekken voor  activiteiten 
die het beste bijdragen aan het realiseren van gemeentelijke welzijns- en cultuurbeleidsdoelen. 
Het uitgangspunt dat subsidie subsidiair is (heeft de organisatie de subsidie werkelijk nodig), is 
daarbij leidend. Hiervan zondert het college alleen de subsidie < € 1.500 uit, omdat in het 
coalitieakkoord is afgesproken op de kleine subsidies niet te korten. 
 
Het college is uit gegaan van het subsidieplafond 2013 zonder hierin de mutaties te verwerken 
(VAC opgeheven, enkele kleine subsidies niet aangevraagd), omdat deze niet tot een verlaging 
hebben geleid. Het college heeft in 2013 het restant-subsidiebudget (€ 5.400) ingezet om voor 
Toverlei, het Museum, de Kinderkring en de LVU de huur te indexeren, zodat ze voor 2013 de 
werkelijke huur gesubsidieerd krijgen in plaats van de huur van het jaar eraan voorafgaand (t-1). 
Voor 2014 krijgen alle organisaties de werkelijke huur gesubsidieerd. 
 
 
  
2. t.a.v. de bezuiniging voor 2015 is de vraag of de voorgestelde 10% gaat over de 
subsidiebedragen 2013 of 2014. 
 



 
 
 
 
 
 
 
A: 
De voorgestelde bezuiniging van 10%, zijnde ±€ 100.000, wordt ten opzichte van 2013 
gerealiseerd. 
 
 
 
3. In de subsidie voor Pluspunt is de huisvestingscomponent verdisconteerd. Kan dit apart 
zichtbaar worden gemaakt. Wij vragen dit omdat naar wij aannemen toch ook voor Pluspunt geldt 
dat de voorgestelde bezuiniging niet terugslaat op de de huisvestingskosten van Pluspunt. Zij 
zouden dan immers extra gekort worden tov de twee andere productgesubsidieerde instellingen. 
  
Graag ontvangen wij deze extra info, zo mogelijk voor donderdag, om eea te kunnen meenemen 
in de fractievergaderingen. 
 
A: 
Tot op heden heeft Pluspunt in haar offerte de huisvestingslasten versleuteld over de activiteiten. 
Indirect is iedere bezuiniging op een activiteit van Pluspunt een bezuiniging op de huur en op 
personeel. Anders dan bij SCw en BplusC zijn over de compensatie van de huisvestingslasten 
van Pluspunt geen afspraken gemaakt. Voor het aangaan van de huurovereenkomst voor het 
pand aan de Splinterlaan is een vast bedrag in de meerjarenbegroting opgenomen. 
 
De huisvestingskosten van Pluspunt voor 2013 bedragen € 56.000. 
 
 
 
 


