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Afdeling:   Beleid  Leiderdorp, 19-02-2013 

Onderwerp:   subsidieplafond 2014  Aan de raad.  

 

 

Beslispunten 

1. In 2014 5% en in 2015 10% op het subsidieplafond te bezuinigen. 
 

2. In 2014 de productsubsidies met 0% te indexeren. 
 

3. Het subsidieplafond voor 2014 vast te stellen op € 967.096 + € 20.000 voor een 
correctie van een te laag toegekende subsidie aan het Sociaal Cultureel werk + 
€ 24.000 voor het Dagprogramma Senioren (Pluspunt). 

 
4. De huisvestingssubsidie voor 2014 vast te stellen op € 518.776. 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

De Algemene Subsidieverordening (ASV)  2012 stelt dat de raad voor 1 april de 

subsidieplafonds voor het jaar daaropvolgend vaststelt. De raad kan het college 

daarvoor een kader meegeven. Voor 2014 heeft u dat nog niet gedaan. Het college  

stelt voor op het subsidieplafond voor 2014 een bezuiniging van 5% te realiseren en 

voor 2015 10%.  Het heeft een zestal uitgangspunten gehanteerd voor het bepalen 

van de absolute omvang van het plafond en welke subsidies het betreft. 

a. het subsidieplafond wordt bepaald door het subsidieprogramma, de 

productsubsidies en de fondsen; de huisvestingssubsidies zijn hiervan 

uitgezonderd. 

b. bij de bezuiniging wordt niet de kaasschaafmethode gehanteerd; omdat er in het 

kader van het effectief subsidie verstrekken keuzes moeten worden gemaakt. 

c. uitgezonderd van de bezuiniging zijn de subsidies ≤ € 1.500; afgesproken in het 

coalitie akkoord is om op kleine subsidies, die toen maximaal  € 1.500 bedroegen, 

niet te korten.  

d. de huisvestingssubsidies Sterrentuin dekken de werkelijke huurkosten 2014; 

hiermee wordt de t-1 systematiek, die veel vragen opriep bij de huurders en tegen 

het principe van 100% huurcompensatie was,  los gelaten. 
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Het subsidiebudget waarop het college de bezuiniging wil realiseren bedraagt 

€ 1.017.996. Voorgesteld wordt derhalve € 50.900 te bezuinigen. Vanaf 2014 

komen  € 20.000 voor een correctie van een te laag toegekende subsidie aan het 

Sociaal Cultureel werk in 2013 en € 24.000 voor het Dagprogramma Senioren 

(Pluspunt) onder het subsidieplafond. Als hierop in de toekomst wordt bezuinigd, 

vallen de middelen voor het Dagprogramma Senioren terug naar de WMO. Bij de 

bepaling van de hoogte van de huursubsidie voor de huurders in de Sterrentuin is 

het college niet uitgegaan van een stijging ten opzichte van 2013. 2012 was het 

huurprijspeil dat voor 2013 is gehanteerd. We gaan de werkelijke huur voor 2014 

subsidiëren. De t-1-systematiek wordt hiermee los gelaten. Tot slot heeft het college 

besloten om al in 2013 het subsidieplafond voor 2015 te bepalen en om dit tijdig met 

in ieder geval de productgesubsidieerde organisaties te communiceren, omdat 

bezuinigingen voor 2015 haast niet zonder consequenties voor het personeel van 

deze organisaties kunnen blijven. 

1.b Voorgeschiedenis 

In 2012 is de nieuwe ASV in werking getreden, die stelt dat de raad voor 1 april de 

subsidieplafonds voor het jaar daaropvolgend vaststelt. En deze bepaalt dat de raad 

het college daarvoor een kader kan meegeven. Voor 2014 heeft u dat nog niet 

gedaan. 

De ASV 2012 en de daaruit volgende Uitgangspunten subsidiebeleid, die uw raad in 

februari 2013 heeft vastgesteld, maken dat er bij subsidieverstrekking beter op 

prestaties gestuurd wordt en dat subsidie in principe wordt verstrekt voor activiteiten 

die bijdragen aan het realiseren van gemeentelijke welzijns- en 

cultuurbeleidsdoelen. Daarom stelt het college voor niet de kaasschaafmethode te 

hanteren, maar om keuzes te maken. Het uitgangspunt dat subsidie subsidiair is zijn 

(heeft de organisatie de subsidie werkelijk nodig), is daarbij leidend. 

1.c Samenhang beleidsvelden 

Het verstrekken van product- , huisvestings- en reguliere subsidies heeft een relatie 

met het welzijns/WMO-beleid en met het cultuur- en educatiebeleid. In mindere 

mate raakt het het onderwijsbeleid en het beleid voor sport & bewegen. Het heeft 

een directe relatie met het exploitatie / accommodatiebeleid. 

2 Beoogd effect 

Door zo effectief mogelijk subsidie te verstrekken een bezuiniging van 5% realiseren op 

het subsidiebudget. 
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3 Argumenten 

1.1 Het is nodig met deze percentages te bezuinigen om de begrotingstaakstelling voor 

de komende jaren te halen. 

Het college hanteert bij de realisatie van de bezuiniging voor 2014 de volgende 

uitgangspunten: 

a. het subsidieplafond wordt bepaald door het subsidieprogramma, de productsubsidies, 

het incidentenfonds, stimuleringsfonds en het bomenfonds; 

b. bij de bezuiniging wordt niet de kaasschaafmethode gehanteerd; 

c. uitgezonderd van de bezuiniging zijn de subsidies ≤ € 1.500. 

 

2.1 Dit is in lijn met het besluit van uw raad over de subsidieplafonds 2013. 

Afspraak is dat de loonkosten van de productgesubsidieerde instellingen geïndexeerd 

worden. Voor 2013 heeft uw raad het percentage op 0% gezet “vanwege de te verwachte 

voortduring van de economische ontwikkeling in Nederland”. Deze duurt naar 

verwachting ook in 2014 voort. 

 

3.1 De basis hiervoor is het subsidieplafond 2013 en de bedragen zoals deze in de 

begroting zijn opgenomen. 

De correctie voor het bedrag aan het SCw vloeit voort uit de bestuurlijke afspraken die 

gemaakt zijn in het kader van de destijds opgelegd taakstelling van € 60.000. In 2013 is 

ten onrechte een extra korting van € 20.000 opgelegd die hiermee wordt teruggedraaid.  

De bijdrage aan Pluspunt van € 24.000 wordt conform de Uitgangspunten subsidiebeleid 

opgenomen in het subsidieprogramma. Deze bijdrage staat begroot in het mjb 2013 bij 

de WMO beleidsgelden en zal na akkoord van uw Raad met het opmaken van de 

begroting 2014 overgeboekt worden naar het subsidieprogramma ten last van de WMO 

beleidsgelden. 

 

4.1 Dit zijn de werkelijke huurkosten die in 2014 in rekening worden gebracht.  

Hiermee wordt de t-1 systematiek los gelaten, waarbij de hoogte van de huursubsidie 

bepaald werd op basis van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar. De voor 2014 

begrote huursubsidiebedragen zijn echter niet geïndexeerd (ten opzichte van 2013). 
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4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

5% bezuinigen vraagt om, op basis van de afrekening van 2012 en de aanvragen voor 

2014 keuzes te maken welke activiteiten of fondsen het beste bijdragen aan het bereiken 

van de gemeentelijke beleidsdoelen. Met het hanteren van de kaasschaafmethode 

worden deze keuzes niet gemaakt. Dit is in lijn met de Uitgangspunten subsidiebeleid die 

door uw raad onlangs zijn vastgesteld. 

Door het toevoegen van een reeds bestaande subsidie (Dagprogramma Senioren) aan 

het subsidieplafond en het corrigeren van een te laag toegekende subsidie (aan SCw) is 

het niet mogelijk om de beoogde bezuiniging van € 50.900 ook daadwerkelijk te 

realiseren. 

 
5 Duurzaamheid 

- 
 

6 Communicatie en participatie 

De organisaties uit het subsidieprogramma en de drie productgesubsidieerde instellingen 

zullen over het besluit van uw raad worden geïnformeerd. 

 

7 Kosten, baten en dekking 

Door 5% te bezuinigen op de subsidies wordt er een besparing van € 50.900 ingeboekt. 

Na verrekening van de correctie SCw en toevoeging subsidie Pluspunt resteert hiervan 

€ 6.000. 

 

Totaal subsidieprogramma      

Subsidies 2013 (excl. bezuiniging 5%) 1.017.996  

Bezuiniging 5% op subsidies 50.900  

Subsidies 2014 (incl. bezuiniging 5%)  967.096 A

Correctie SCw  20.000 B

Nieuwe subsidie Pluspunt  24.000 C

  1.011.096 A+B+C

Huisvestingssubsidies 2013  518.776 

Nieuwe subsidieplafond 2014 1.529.872 

 
8 Evaluatie 

- 
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Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

A.H. Schouten  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen:  


