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Afdeling:   Beleid  Leiderdorp, 15-11-2011 

Onderwerp:  RVS subsidieverordening  Aan de raad.  

 

 

Beslispunten 

1. De Algemene Subsidieverordening Leiderdorp 2012 per 1 januari 2012 vast te stellen 
onder gelijktijdige intrekking van de Algemene Subsidieverordening Leiderdorp 2008. 

 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

De subsidieverordening vormt het juridische kader waarbinnen de subsidieverlening 

plaatsvindt. In de praktijk lopen we echter tegen verschillende knelpunten aan, die in 

toenemende mate als knellend worden ervaren. De huidige verordening is voorts 

tamelijk omvangrijk, wat niet in overeenstemming is met het door ons college 

onderschreven beleid om tot vermindering van regels en verlichting van de 

administratieve lastendruk te komen. Vanuit bovenstaande argumenten en ter 

verdere stroomlijning van het subsidieproces is – in overleg met uw raadswerkgroep 

subsidies – besloten de Algemene Subsidieverordening Leiderdorp te actualiseren. 

Er is overigens geen sprake van wet- en regelgeving van hogere bestuursorganen 

op grond waarvan herziening per se noodzakelijk is.  

 

Mede op grond van de door uw raad uitgesproken algemene voorkeur voor de door 

de VNG opgestelde modelverordeningen, hanteren wij het model Algemene 

Subsidieverordening – in 2009 door de VNG gepubliceerd – als vertrekpunt voor de 

geactualiseerde Leiderdorpse verordening. Deze gedereguleerde verordening telt 

slechts 24 artikelen, waar de vigerende Leiderdorpse verordening er 48 kent. Om 

aansluiting te zoeken bij de Leiderdorpse praktijk wijken we echter op een beperkt 

aantal punten af van het VNG-model. In zoverre daar sprake van is, onderbouwen 

wij dit in bijgevoegde oplegnotitie. 

 

1.b Voorgeschiedenis 

De huidige Algemene Subsidieverordening (ASV) dateert van 2008. De afgelopen 

jaren is gebleken dat deze verordening op een aantal terreinen niet meer toereikend 
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is en onvoldoende soelaas biedt voor de diverse knelpunten die zich de afgelopen 

periode hebben geopenbaard bij de toepassing en uitvoering. Termijnen blijken aan 

de korte kant, het inhoudelijk kader dekt regelmatig niet de activiteiten waarvoor 

subsidie wordt aangevraagd, de verschillende subsidievormen leiden tot verwarring 

en het subsidieprogramma zelf zit relatief op slot, waardoor de gewenste dynamiek 

uitblijft. 

 

Bij de voorgestelde aanpassing van de subsidieverordening speelt de evaluatie 

subsidiebeleid – met u op 14 maart 2011 besproken in het kader van het voorstel 

subsidieplafonds 2012 – een belangrijke rol. Immers, samen met de door uw 

raadswerkgroep opgestelde inventarisatie van (ervaren) knelpunten vormt het de 

inhoudelijke uitvalsbasis voor de vernieuwde subsidieverordening.  

 

1.c Samenhang beleidsvelden 

In principe kan de subsidieverordening van toepassing worden verklaard op een 

groot aantal beleidsvelden. Het subsidieprogramma – het jaarlijkse product dat 

voortvloeit uit de verordening – beperkt zich voornamelijk tot de cultuur-, zorg- en 

welzijnshoek.  

 

1.d Wijzigingen op grond van bespreking in de commissie van 30 november 

Op basis van de vragen van en de opmerkingen gemaakt tijdens de commissie van 

30 november hebben wij de algemene subsidieverordening 2012 op een beperkt 

aantal punten aangepast. In de meeste gevallen gaat het om kleine tekstuele 

wijzigingen. Belangrijke uitzonderingen vormen artikel 2 (reikwijdte) en artikel 22 

(overgangsbepalingen). In plaats van een algemeen geformuleerde bepaling over 

het door uw raad vaststellen van het inhoudelijk kader, hebben wij dit kader 

integraal opgenomen in de verordening. Daarbij is gekozen voor de eveneens in de 

huidige verordening opgenomen welzijnsvisie, aangevuld met een cultuurparagraaf. 

De aangepaste overgangsbepaling is eveneens conform de huidige verordening, zij 

het dat de tekst iets is ingekort.  

 

Een punt dat in de commissie tot enige zorgen leidde, is de toekomst van het 

Incidentenfonds. In principe verdwijnt met het wegvallen van de incidentele 

subsidies ook het Incidentenfonds. Daarvoor in de plaats komen de eenmalige 
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subsidies, die een vergelijkbaar doel hebben als de incidentele subsidies. Het 

(meer)jaarlijks door uw raad vast te stellen beschikbare budget voor deze eenmalige 

subsidies kan worden beschouwd als het nieuwe Incidentenfonds. Met andere 

woorden, de term als zodanig verdwijnt, de mogelijkheden voor toekenning van 

dergelijke subsidies blijft overeind zolang uw raad daar middelen voor over heeft.  

 

2 Beoogd effect 

Het vaststellen van de regels, procedures en kaders voor de verlening van algemene 

subsidies door de gemeente Leiderdorp. 

 

3 Argumenten 

1.1 Huidige ASV voldoet niet meer 

Actualisatie van de huidige ASV is noodzakelijk om recht te doen aan de gewijzigde 

inzichten en omstandigheden en om onduidelijkheden bij de toepassing weg te nemen. 

 

1.2 Lost aantal knelpunten op 

Een aantal geconstateerde knelpunten wordt in de nieuwe ASV verholpen. Te denken valt 

aan het zichtbaar maken van het huisvestingsdeel in de subsidies en het slechts tijdelijk 

toekennen van waarderingssubsidies (in de ASV 2012: stimuleringssubsidies). Ook de 

termijnen zijn deels aangepast.  

 

1.3 past binnen streven tot deregulering 

De gemeente streeft, waar mogelijk, naar deregulering en vermindering van de 

administratieve lasten. De raadswerkgroep wil in ieder geval dat de administratieve 

verwerking eenvoudig blijft. Daarnaast heeft het college zich uitgesproken voor het 

aanpassen van de verantwoordingsgrenzen, waarin het zich weet gesteund door uw 

raadswerkgroep. De modelverordening van de VNG geeft aan al deze punten concreet 

inhoud. Slechts op een beperkt aantal terreinen wordt van de modelverordening 

afgeweken. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

Niet van toepassing. 
 

5 Milieu 

Niet van toepassing. 
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6 Communicatie en participatie 

De concept Algemene Subsidieverordening Leiderdorp 2012 is na besluitvorming door ons 

college voor een – (op grond van artikel 4, lid 2 van de Inspraakverordening) verkorte – 

periode van vier weken ter inzage gelegd. In deze periode zijn geen zienswijzen 

ontvangen. Na vaststelling van de verordening door uw raad zullen de instellingen die 

subsidie ontvangen en andere belanghebbenden over de vaststelling en inwerkingtreding 

worden geïnformeerd via de gebruikelijke communicatiekanalen (Leiderdorps Weekblad en 

gemeentelijke website). Voorts zal de vastgestelde verordening opgenomen worden in de 

databank voor gemeentelijke regelingen en verordeningen op de gemeentelijke website. 

 

7 Kosten, baten en dekking 

De verordening als zodanig brengt geen directe kosten of baten met zich mee. Gezien de 

verruiming van de verantwoordingsgrens (van € 1.500 naar € 5.000) en het verminderde 

aantal regels is de verwachting echter dat zowel voor de gemiddelde aanvrager, als voor 

de gemeente zelf de administratieve belasting zal afnemen. Dit laat zich niet één op één 

vertalen naar concrete getallen.  

 

8 Evaluatie 

Niet van toepassing. 

 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de loco-burgemeester, 

 

A.H. Schouten  C.J.M.W. Wassenaar 

 

 
 
 
Bijlagen: 1. RBS subsidieverordening 2012, inclusief Oplegnotitie verschillen tussen ASV 2012 

en modelverordening VNG 
2. Model Algemene Subsidieverordening van de VNG (2009) 

     


