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Afdeling:   Beleid  Leiderdorp, 11-02-2014 

Onderwerp:  Algemene Subsidieverordening 

2014 

 Aan de raad.  

 

Beslispunten 

1. De Algemene Subsidieverordening Leiderdorp 2014 vast te stellen 
 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Het raadskader subsidiëring 2015 dat uw raad in oktober 2013 heeft vastgesteld, 

vraagt om aanpassing van de ASV 2012. U vraagt in dat kader het college een 

voorstel te doen voor Algemene maatschappelijke doelen ter vervanging van de 

doeleinden die in artikel 2 van de huidige ASV zijn opgenomen. Een voorstel 

hiervoor wordt separaat uw raad voorgelegd (2014i00149). 

 

We stellen voor om zo kort voor de verkiezingen slechts enkele wijzigingen in de 

bestaande ASV 2012 aan te brengen. In de volgende raadsperiode doet het college 

uw raad een voorstel om de ASV 2012 (VNG-model 2009) in lijn te brengen met de 

VNG-model-ASV 2013. Die modelverordening is, naar de mening van de VNG, ten 

opzichte van de vorige, verbeterd qua juridische houdbaarheid, helderheid en 

praktische toepasbaarheid (VNG-ledenbrief 13/075 van 27 september 2013). Vóór 

de vaststelling van de subsidieplafonds 2016 (bij begrotingsbehandeling in 

november 2014) wordt uw raad hiervoor een voorstel gedaan. 

 

De reden dat nu geen voorstel wordt gedaan voor de omzetting van de ASV 2012 

naar een geheel nieuwe verordening is, dat  die omzetting een inhoudelijke 

discussie en meer voorbereiding vraagt, waarvoor de raad en het college tot het 

einde van deze raadsperiode onvoldoende tijd rest. De inhoudelijke discussie die wij 

voorzien betreft met name de verschuiving van bevoegdheden van de 

gemeenteraad naar het college. Naar analogie van de decentralisatie van taken van 

het Rijk naar de lokale overheid, wordt in de VNG-subsidiemodelverordening 2013 

binnen het subsidieproces een aantal bevoegdheden van de raad aan het college 
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gedelegeerd. De VNG adviseert de Algemene subsidieverordening alleen de 

essentiële elementen van het subsidieproces te laten bevatten en het overige vast 

te leggen in ‘subverordeningen’. Het vaststellen van deze subsidieregelingen zoals 

de VNG ze noemt, wordt als de modelverordening 2013 wordt gevolgd, een 

gedelegeerde bevoegdheid van het college (art 147;1 Gemeentewet).  

 

De belangrijkste wijzigingen in de voorliggende ASV 2014 ten opzichte van de ASV 

2012 zijn: 

1. het begrip stimuleringssubsidie is vervallen omdat in 2014 het Stimuleringsfonds, 

waar de term aan was gerelateerd, is wegbezuinigd. 

2. Artikel 2 Reikwijdte, waarin de subsidiedoeleinden stonden, is in zijn geheel 

gewijzigd. De algemene maatschappelijke doelen zijn uit de ASV gehaald en 

vervangen door de beleidsterreinen waarvoor subsidie kan worden verstrekt. 

3. Artikel 18 Egalisatiereserve, overige reserves en voorzieningen is uit de ASV 

gehaald. Dit artikel bleek slecht uitvoerbaar/toepasbaar. Het college stelt 

Beleidsregels eigen vermogen en reserves op ter vervanging van dit artikel. 

1.b Voorgeschiedenis 

Eind 2011 is de ASV 2012 opgesteld. Hiermee is nu twee subsidieronden gewerkt. 

In deze periode is vanwege een bezuiniging op het plafond het stimuleringsfonds 

komen te vervallen, waardoor het begrip stimuleringssubsidie niet meer van 

toepassing is. De subsidiedoelen uit artikel 2 blijken, gezien het raadskader, snel 

achterhaald. En het artikel over de reservevorming blijkt moeilijk uitvoerbaar. Dit 

wordt bevestigd door de controller die jaarlijks het subsidieproces beschouwt. 

1.c Samenhang beleidsvelden 

De wijziging van de ASV hangt samen met het welzijnsbeleid, cultuurbeleid, sporten 

en bewegen, het accommodatiebeleid, de Wmo, vrijwilligers- en mantelzorgbeleid 

beleid, het jeugdbeleid en het ouderenbeleid. 

2 Beoogd effect 

De wettelijke grondslag bepalen waarop lokaal welzijnssubsidie kan worden verstrekt. 

 

3 Argumenten 

1.1 De ASV 2012 is gewijzigd in de ASV 2014 om op een pragmatische manier invulling te 

geven aan het kader van uw raad en om de ASV 2012 iets gebruiksvriendelijker te maken. 

Voor de gebruikers van de ASV-de gesubsidieerde organisaties- is er behalve de doelen 

niets veranderd. Omzetten van de ASV 2012 (model 2009) naar de ASV 2015 (model 
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2013) vindt plaats voor het vaststellen van de subsidieplafonds 2016 bij de 

begrotingsbehandeling in november 2014. 

 

1.2 Het einde van de raadsperiode is niet het moment om een verdergaande wijziging van 

de algemene subsidieverordening  door te voeren. 

Het model van de VNG stelt delegeren van een aantal bevoegdheden van de raad naar 

het college voor. Hierover zal een inhoudelijke discussie moeten plaats vinden waarvoor 

het begin van een nieuwe raadsperiode een beter moment is. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

1.1 De ASV 2014 wordt aan het begin van de nieuwe raadsperiode opnieuw herzien. 

De Leiderdorpse organisaties die in aanmerking willen komen voor subsidie zullen in dat 

traject eerder geïnformeerd worden, hoewel zij van de wijzigingen zelf weinig merken. 

Deze zijn gericht op het voorkomen van staatssteun en het delegeren van bevoegdheden 

van raad naar college. Aanvraag- en indieningstermijnen, verantwoordingseisen en 

dergelijke kunnen gelijk blijven. 

 

5 Duurzaamheid 

nvt 
 

6 Communicatie en participatie 

De organisaties die voor 2014 subsidie hebben aangevraagd worden van de wijzigingen 

op de hoogte gesteld als zij worden geïnformeerd over de subsidieronde 2015. 

 

7 Kosten, baten en dekking 

nvt 

 

8 Evaluatie 

Voor de model ASV 2009 zijn gedurende 4 jaar door gemeenten die deze hebben gebruikt 

verbetervoorstellen gedaan. Deze (en gewijzigde –Europese- wet- en regelgeving) hebben 

geleid tot een nieuwe modelverordening 2013. Deze zal als uitgangspunt dienen voor het 

voorstel voor de ASV 2015 dat het college in de nieuwe periode aan uw raad gaat doen.  

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 
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de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen: 


