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Inleiding 
In zijn motie Evaluatie subsidiebeleid van 14 maart 2011 heeft de 

gemeenteraad het college gevraagd om het subsidieproces dusdanig in te 

richten dat er beter op output gestuurd kan worden en met de 

productgesubsidieerde instellingen prestatieafspraken kunnen worden 

gemaakt. Hieraan is voor 2013 nog geen invulling gegeven. In zijn 

vergadering van 5 maart 2012 stelde de gemeenteraad dat hij van het 

college voor 2014 uitvoering van de motie verwacht en het stellen van 

kaders zoals bepaald in de Algemene Subsidieverordening 2012. 

 

Met het vaststellen, eind 2011, van de Algemene subsidieverordening 

Leiderdorp 2012 (ASV 2012) heeft de raad een begin gemaakt met de 

inrichting van dat proces. De ASV 2012 kent verschillende nieuwe 

subsidievormen en gaat –meer dan de ASV 2008- uit van vertrouwen, 

overigens zonder eventuele risico’s uit het oog te verliezen. 

 

De insteek van het VNG-model dat daar bij is gevolgd was te komen tot 

een eenduidiger, eenvoudiger en lastenarm subsidieproces. Maar de 

Leiderdorpse ASV biedt ook de mogelijkheid om inhoudelijk te sturen. Het 

tweede artikel van de Verordening –de Reikwijdte- bevat een vijftal 

basisdoeleinden en 21 subdoeleinden waar de te verstrekken subsidie 

zoveel mogelijk een bijdrage aan dient te leveren. Daarnaast stelt de ASV 

dat de raad het raadskader vaststelt op basis waarvan subsidie kan 

worden verstrekt. 
 

Dat kader wordt door de raad vastgesteld aan de hand van een overzicht 

kaderstelling subsidieverlening in de vorm van een doelen-prestatiematrix 

van in eerste instantie –voor 2014- de doelen en prestaties van de drie 

productgesubsidieerde instellingen, later -voor 2015- van alle 

gemeentelijke beleidsdoelen, zoals vastgelegd in beleidsnota’s. Aan de 

hand hiervan kan de raad prioriteiten stellen en de subsidieplafonds 

bepalen, waarvoor een voorstel -conform de ASV vóór 1 april- aan de raad 

wordt voorgelegd. 

 

Met deze nota van uitgangspunten wordt een stap gezet in de richting die 

de raad met zijn motie uit 2011 op wil. Een verbeterslag in het 

subsidiebeleid vraagt echter enkele jaren. Dat geldt voor het 

concretiseren van gemeentelijke doelen en voor de doorvertaling naar 

prestaties, producten en opdrachtformuleringen. Dat geldt voor het 

anders omgaan met huisvestingssubsidies en voor de wijze waarop het 

college verantwoording aflegt over het subsidieproces en de raad bij 

wijzigingen van beleid informeert over de consequenties hiervan voor de 

subsidiëring. 

 

In maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. De kaders voor 2015 

zijn dan al gesteld. Voorafgaand aan de kaderstelling voor het subsidiejaar 

2016 zal het college een evaluatie van de eerste twee jaar werken met 

deze uitgangspunten en de kaderstelling naar de gemeenteraad sturen.  
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De Uitgangspunten 
1. Subsidie is per definitie subsidiair 
2. De uitgangspunten gelden voor het subsidieprogramma, 

twee subsidiefondsen en productsubsidies 

3. Gemeentelijke doelstellingen zijn leidend 
4. Doelstellingen worden in prestaties en effecten vertaald 

5. De mate van verantwoording bepaalt de mate van sturing 
6. Voor gelijksoortige activiteiten wordt één subsidie 

verstrekt 
7. De huisvestingssubsidie is per definitie  

activiteitengebonden 

8. Het college verantwoordt het subsidiebeleid jaarlijks in 

een prestatieverslag 

0. Het wettelijke kader, de ASV 2012 
De Algemene subsidieverordening Leiderdorp (ASV 2012) is de 

onderlegger van deze Uitganspunten. De VNG wilde met het model voor 

deze verordening zorgen voor een goede balans tussen de kosten en 

baten voor zowel de aanvrager als de gemeente. Grootste voordelen voor 

gemeenten zouden zijn de stroomlijning en actualisering van het huidige 

subsidiebeleid en het verminderen van de administratieve en bestuurlijke 

lasten. Dit komt tot uitdrukking in: 

• Proportionaliteit tussen subsidiebedrag en de verantwoordingslasten; 

• Uniformering en vereenvoudiging van begrippen en verplichtingen in 

het subsidieproces; 

• Eigen verantwoordelijkheid van de subsidieontvanger. 

 

Er wordt gewerkt vanuit het beginsel van vertrouwen. De gemeente kan 

een aantal eisen laten vallen –zeker voor relatief kleine subsidiebedragen- 

door af te zien van veel verticale (financiële) verantwoordingseisen. 

Concreet komt het er op neer dat bij aanvragen voor activiteiten met een 

laag risico geen uitgebreide verantwoordingsplicht meer geldt. In de ASV 

2012 is de lat hiervoor op € 5.000 gelegd. Het college stelt subsidies onder 

dit bedrag in principe direct vast. In plaats van een gedetailleerd overzicht 

van inkomsten en uitgaven is voor deze gevallen een bewijsstuk (foto, 

krantenartikel) dat de gesubsidieerde activiteit heeft plaats gevonden 

voldoende. 

 

Door de lagere financiële verantwoordingseisen wordt de aandacht 

verplaatst naar de inhoud van het werk. Aan de inhoudelijke 

verantwoording zal door de instellingen dan ook meer aandacht moeten 

worden geschonken. 

 

De hiernavolgende Uitgangspunten zijn opgesteld naar de geest van de 

Algemene subsidieverordening 2012 en richten zich op het effectief 

inzetten van het subsidie-instrument om gemeentelijke doelen te 

bereiken. 

1. Subsidie is per definitie subsidiair 
Subsidie is altijd slechts aanvullend. Dat we dit principe in de 

Uitgangspunten opnemen is omdat het wel eens uit het oog is verloren 

door zowel de subsidieaanvrager als de –verstrekker. 

 

Uit dit principe van subsidiariteit volgt dat de gemeentelijke 

(product)subsidie hooguit dat deel van de kosten van de activiteiten dekt 

dat niet door andere inkomsten kan worden gedekt. Subsidiariteit legt de 
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nadruk op de verantwoordelijkheid van instellingen voor initiatieven om 

de activiteiten zelf te financieren, om andere bronnen van inkomsten aan 

te boren en om actief op zoek te gaan naar een markt. 

 

Van de subsidievrager wordt ondernemerszin gevraagd. Het inzetten van 

het subsidie-instrument is geen automatisme en altijd secundair. Zijn de 

eigen inkomsten en eigen middelen aantoonbaar ontoereikend én dragen 

de activiteiten bij aan gemeentelijke doelen, dan kan de gemeente het 

subsidie-instrument inzetten. Bij de beoordeling van haar  draagkracht zal 

naast de exploitatie het vermogen van een instelling een rol spelen. De 

hoogte van de egalisatiereserve zoals in de ASV vastgelegd
1
, is hierbij 

maatgevend. 

2. De Uitgangspunten gelden voor het 

subsidieprogramma, twee subsidiefondsen en 

productsubsidies 
Niet alle gemeentelijke bijdragen waar de Algemene wet bestuursrecht 

(Awb) op van toepassing is, worden aan de doelstellingen uit de ASV en 

deze uitgangspunten subsidiebeleid getoetst. De afgelopen jaren is dit 

soort subsidies uit de subsidiesystematiek gehaald. Voorbeelden daarvan 

zijn de bijdragen die verstrekt worden aan regionale instellingen als de 

GGD en Activite, die verstrekkingen waar een wettelijke verplichting aan 

ten grondslag ligt of die gelden die we ‘doorsluizen’. De subsidies die wel 

aan de systematiek moeten voldoen zijn bijeengebracht in het 

                                                           
1
 niet meer dan 10% van de totale inkomsten – subsidie plus overige inkomsten – 

van een instelling in één jaar 

Programma, waar ook het Incidentenfonds en –met ingang van 2013- het 

Stimuleringsfonds toe behoren.  

Deze Uitgangspunten en de doeleinden uit de ASV zijn daarnaast van 

toepassing op de productsubsidies, die op dit moment worden verstrekt 

aan drie organisaties: Stichting Pluspunt, BplusC en de Stichting Sociaal 

Cultureel werk. 

3. Gemeentelijke doelstellingen zijn leidend 
Subsidiëren dient een doel. Het verstrekken van een subsidie is gericht op 

het realiseren van een gemeentelijk beleidsdoel. De vijf doeleinden uit de 

ASV (art.2) vormen de basis: 

 

1. Stimuleren van bewoners en organisaties om naar eigen vermogen en 

behoefte een bijdrage te leveren aan een vitale en zelfredzame 

samenleving 

2. Bevorderen van sociale cohesie 

3. Bevorderen van participatie 

4. Bevorderen van sociale veiligheid en een gezonde leefstijl 

5. Bevorderen van (deelname aan) culturele activiteiten 

 

Een activiteit, de inspanning of de organisatie waarvoor subsidie wordt 

aangevraagd moet hieraan bijdragen. Daarnaast zijn er specifiekere 

gemeentelijke doelen, die vastliggen in beleidsnota’s. Subsidiëring is een 

instrument om deze beleidsdoelen te realiseren. Een en ander betekent 

dat de samenhang tussen beleid en subsidie (een relatie tussen doel, taak 

en programma/activiteiten) in toekomstige “subsidieprogramma’s” op 

vele wijzen moet worden aangegeven. Een indicator hiervoor is het 
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gegeven dat gesubsidieerde instellingen de gemeentelijke doelen kennen. 

Hoe specifieker deze doelen worden omschreven des te gerichter het 

subsidie instrument kan worden ingezet. 

 

Er moet op worden gelet dat subsidiëring niet plaatsvindt voor de 

doelstellingen van de aanvrager. Deze heeft een eigen 

verantwoordelijkheid voor de uitvoering en de organisatie, maar zal 

moeten verantwoorden aan de gemeente hoe de activiteiten bijdragen 

aan de beleidsdoelen die deze heeft gesteld. 

4. Doelstellingen worden in prestaties en 

effecten vertaald  
Gewenste maatschappelijke effecten worden vertaald in gemeentelijke 

beleidsdoelen. De jaarlijkse sturing zal veelal plaatsvinden op basis van 

prestaties die instellingen leveren om die maatschappelijke effecten te 

bewerkstellingen. Omdat effectmeting niet in alle gevallen mogelijk is en 

tot eenduidige conclusies leidt, zal directe sturing op maatschappelijke 

effecten niet altijd mogelijk zijn. 

Reflecteren op prestaties en resultaten is nodig om ook het subsidiebeleid 

op doeltreffendheid te beoordelen. Prestatie-indicatoren in de begroting 

zijn niet voldoende voor een dergelijke reflectie. Een prestatieverslag 

waarin het college verslag doet aan de raad (zie uitgangspunt 8) kan een 

instrument zijn om hier invulling aan te geven.  

Daarnaast zal in beschikkingen veel nadrukkelijker dan voorheen de 

relatie worden gelegd tussen gemeentelijke doelstellingen en de 

prestaties (activiteiten) die de gesubsidieerde instellingen leveren. Met 

name ten aanzien van de productgesubsidieerde instellingen zal de 

gemeente duidelijker in de rol van opdrachtgever moeten kruipen en de 

instellingen moeten aanspreken in hun rol van opdrachtnemer. Met die 

instellingen worden afspraken gemaakt over meetbare resultaten in de 

vorm van prestaties en indicatoren van maatschappelijke effecten. 

De gemeente kan voor een specifiek beleidsdoel tijdelijk –gedurende een 

beleidsperiode- een extra dienst afnemen van een productgefinancierde 

instelling. De dekking hiervoor komt uit de programmabegroting van het 

betreffende beleidsgebied. Als dit budget voor meerdere jaren als 

subsidie (structureel) wordt ingezet, wordt, om de relatie met de 

subsidieontvanger duidelijk te houden en de resultaten stuurbaar, het 

extra budget voor de duur van de ‘dienst’ aan het subsidieplafond 

toegevoegd. Als na die periode het beleid wijzigt, wordt bezien of het 

plafond kan worden verlaagd.
2
  

Inzicht in de effecten van het instrumenteel inzetten van subsidie voor het 

bereiken van gemeentelijke doelstellingen is van belang. Gemeenten 

moeten steeds efficiënter en doelmatiger met de hun ter beschikking 

                                                           
2
 Als voorbeeld de diensten tbv de ondersteuning van mantelzorgers die de 

gemeente van Pluspunt afneemt. De vraag vanuit de gemeente en het aanbod 

van Pluspunt vloeit voort uit de nota Mantelzorgondersteuning 2013-2016.  

Daarin zijn de budgetten hiervoor opgenomen. Evaluatie van het beleid en een 

nieuwe mantelzorgnota moet uitwijzen of de extra dienst na 2016 nog gevraagd 

wordt. 
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staande middelen omgaan. Dit mag van instellingen die door de 

gemeente worden gesubsidieerd evenzeer worden verwacht.  

5. De mate van verantwoording bepaalt de mate 

van sturing 
In lijn met de ASV worden afhankelijk van de hoogte van het 

subsidiebedrag eisen gesteld aan de verantwoording. De mate van 

verantwoording, en daarmee –indirect- de professionaliteit van de 

aanvrager, bepaalt de mate van sturing op de prestaties. College en raad 

mogen van een professionele welzijnsorganisatie organisatie meer 

verwachten dan van een zangkoor of theatergezelschap dat slechts een 

waarderingssubsidie van maximaal € 1.500 ontvangt. Van de activiteiten 

van een professionele organisatie die gemeentelijk beleid uitvoert, 

worden effecten op het maatschappelijke leven verwacht. Om die 

zichtbaar te maken zal langere tijd gemeten moeten worden.  

a. Subsidies tot € 5.000 
Het college stelt subsidies tot € 5.000 direct vast. Deze reguliere 

subsidies
3
 moeten bijdragen aan de (basis)doeleinden uit de ASV. 

Hiervoor is het niet noodzakelijk dat de aanvrager aantoont in welke mate 

de subsidie bijdraagt. Het college eist voor de aanvraag wel een begroting 

                                                           
3
 definitie uit de ASV 2012: subsidie bedoeld om een bepaalde instelling aan te 

moedigen en structureel te ondersteunen, die per (boek)jaar of voor een bepaald 

aantal boekjaren voor een periode van maximaal vier jaar wordt verstrekt. 

en activiteitenplan, maar verstrekt de subsidie vooral om, zoals de 

definitie zegt, de instelling aan te moedigen en structureel te 

ondersteunen. De instelling doet het college verslag van de activiteiten in 

het subsidiejaar in de vorm van een jaarverslag, berichtgeving in de 

media, flyer, uitnodiging. 

Ook eenmalige subsidies (uit het Incidentenfonds) en 

stimuleringssubsidies (uit het Stimuleringsfonds) worden hiertoe 

gerekend. Aan de eenmalige subsidie en de stimuleringssubsidie zijn geen 

nadere regels gesteld, waarin de te subsidiëren activiteiten, de 

doelgroepen en de verdeling van de subsidie worden omschreven. De 

functie van deze twee fondsen is om nieuwe initiatieven of activiteiten die 

niet tot het reguliere aanbod van de subsidiënten behoort te 

ondersteunen.  

b. Subsidies tussen € 5.000 en € 50.000 
In het huidige programma is de hoogste subsidie in deze categorie 

€ 40.000 en het aantal subsidies boven de € 10.000 betreffen alle 

huisvestingssubsidies (zie ook uitgangspunt 7). In de regel zijn subsidies 

hoger dan € 50.000 productsubsidies. Met name personeelskosten drijven 

de hoogte van het subsidiebedrag op. Met professionele organisaties 

waarvan personeelskosten een substantieel deel van de subsidie 

uitmaken, worden prestatieafspraken gemaakt, waarmee zij onder 

categorie c. productsubsidies vallen. 
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Subsidies boven € 5.000 moeten jaarlijks worden verantwoord. De 

organisaties die een regulier subsidie tussen € 5.000 en € 50.000 

ontvangen, worden output gestuurd. De activiteiten moeten bijdragen 

aan de (sub)doelstellingen uit de ASV en passen binnen de gemeentelijke 

doelstellingen zoals deze in beleidsnota’s zijn vastgelegd. Hiervan wordt 

verslag gedaan waaruit opgemaakt kan worden in hoeverre aan de 

voorwaarden die  aan de subsidie zijn gesteld is voldaan. Deze zijn in de 

beschikking aan de organisatie gesteld. 

Belangrijk daarbij zijn het bereik
4
 en de vraag of de aanvragende 

organisatie de eerst aangewezene is om deze activiteit aan te bieden. 

Hieruit volgt dat samenwerking die het bereik vergroot en dubbeling 

tegengaat wordt beloond. Uitgangspunt 6 gaat hier op door. 

c. Productsubsidies 
De verantwoording van productsubsidies vereist volgens de ASV

5
 een 

inhoudelijk verslag, waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor de subsidie 

is verleend zijn verricht. Van de productgesubsidieerde organisaties die 

gemeentelijk beleid uitvoeren wordt echter meer verwacht. Haar 

doelstellingen en resultaten dienen aantoonbaar bij te dragen aan door 

de gemeente vastgestelde doelstellingen. De scheidslijn tussen een 

overheidsopdracht en een productsubsidie die ook wel Beleidsgestuurde 

contractfinanciering (BFC) wordt genoemd, is dun. Een 

                                                           
4
 Hieronder verstaan we aantal leden, bezoekers, voorstellingen, cursussen, 

openingstijden (dagdelen), maar ook de doelgroep die de activiteiten aantrekken. 
5
 Productsubsidies worden verantwoord als subsidie vanaf € 50.000. 

productgesubsidieerde organisatie komt in overleg met de gemeente tot 

een offerte. in wezen wordt de productgesubsidieerde instelling 

uitgenodigd het initiatief tot een aanvraag te nemen. Zo worden  aanbod 

en vraag zijn op elkaar afgestemd. 
6
 Van concurrentie is hierbij (nog) geen 

sprake. 

De gemeente stuurt door met de productgesubsidieerde organisaties 

prestatieafspraken te maken of een uitvoeringsovereenkomst (UVOK) aan 

te gaan. Deze afspraken bevatten bevat niet alleen de producten en 

diensten die de gemeente van de organisatie afneemt, maar ook de 

doelen die ermee worden nagestreefd en binnen welke termijn deze 

dienen te zijn gerealiseerd. Daarnaast zijn er  afspraken in opgenomen 

over tussentijdse rapportage en, zo nodig, bijstelling van de activiteiten. 

In de prestatieafspraken worden producten, diensten en resultaten en de 

daarvoor beschikbare middelen gekoppeld aan de gewenste 

maatschappelijke effecten –de outcome- die de gemeente met haar 

beleid wil bereiken.  

Zoals in Uitgangspunt 4 gezegd, zal directe sturing op maatschappelijke 

effecten niet altijd mogelijk zijn. De outcome is daarvoor van te veel 

factoren afhankelijk. Een daarvan is de doelmatigheid van de 

uitvoeringsorganisatie: hebben de producten en diensten het gewenste 

kwaliteitsniveau en zet de uitvoeringsorganisatie de beschikbare 

middelen efficiënt in. Daarop heeft de gemeente beperkt sturing. De 

                                                           
6
 In de toelichting op de modelverordening stelt de VNG uitgebreid het verschil 

aan de orde. 
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organisatie is een zelfstandige rechtspersoon en vaak wordt het aanbod 

slechts door één uitvoeringsorganisatie geleverd. 

Daarnaast zijn effecten niet direct aan de gesubsidieerde 

activiteiten/diensten toe te schrijven, omdat gelijktijdig verschillende 

(maatschappelijke) ontwikkelingen / processen / activiteiten de doelgroep 

en het resultaat beïnvloeden.  

6. Voor gelijksoortige activiteiten wordt één 

subsidie verstrekt 
Er wordt geen subsidie verleend voor gelijke of gelijksoortige 

activiteiten/diensten of voor activiteiten/diensten gericht op dezelfde 

doelgroep. Dit is gericht op subsidies >€ 5.000. Subsidieontvangers binnen 

deze categorie dienen aan te tonen dat en in welke mate hun activiteiten  

bijdragen aan de (sub)doelstellingen uit de ASV en passen binnen de 

gemeentelijke doelstellingen zoals deze in beleidsnota’s zijn vastgelegd. 

De instelling die aantoont de doelstellingen/doelgroep het beste (=meest 

efficiënt en effectief) te (kunnen) bereiken, wordt de subsidie toegekend. 

Door de categorie <€ 5.000 hier van uit te sluiten, blijven verschillende 

zangverenigingen, koren en toneelverenigingen buiten schot. 

Efficiënter en effectiever subsidie verstrekken kan leiden tot stopzetten 

van de subsidie aan een organisatie die misschien al jaren deel uitmaakt 

van het subsidieprogramma. Hiervoor moet een redelijke (afbouw)termijn 

in acht worden genomen. 

7. Huisvestingssubsidies zijn per definitie 

activiteitengebonden 
De 100% huisvestingssubsidie, (afspraken over) de compensatie van 

erfpacht en het compenseren van de huur met een beheervergoeding
7
, 

zijn vormen van subsidiëring die niet passen binnen het streven om het 

subsidie-instrument zo effectief mogelijk in te zetten. De beschikking over 

de accommodatie heeft geen directie relatie met de activiteiten en 

prestaties die de organisaties leveren. De subsidie of compensatie is in de 

meeste gevallen een gevolg van uit ‘(her)huisvestingsplicht’ 

voortvloeiende afspraken uit het verleden. 

 

Hiermee breekt dit Uitgangspunt niet. Wel maakt dit dat wij ons de vraag 

gaan stellen of wij de huisvestingssubsidie over hebben voor de 

activiteiten die de organisaties bieden en voor de prestaties die zij 

leveren. Ook roept de regel de vraag op of de (vaste) huurder het beste 

op zijn plek is in de accommodatie, of hij het gehuurde niet beter kan 

delen of voor het bereiken van de gemeentelijke doelen niet beter kan 

samenwerken met een andere organisatie. 

 

Uitgangspunt 7 hangt nauw samen met het accommodatiebeleid en de 

exploitatie van de gemeentelijke accommodaties. Voorkomen moet 

worden dat met vermindering van de subsidie de (volledige) dekking voor 

de accommodatie wegvalt. Uitvoering en vorm geven aan dit 

Uitgangspunt kan niet van vandaag op morgen. Hiervoor moet een 

periode van 4-5 jaar worden genomen. 

                                                           
7
 Deze drie vormen komen in het subsidieprogramma voor. De 

productgesubsidieerde organisaties krijgen de huisvesting ook volledig 

gecompenseerd, maar hier maakt de huisvesting deel uit van de totale subsidie, 

die daarnaast personeelslasten en activiteiten omvat. 
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8. Het college verantwoordt het subsidiebeleid 

jaarlijks in een prestatieverslag 
Jaarlijks, eerst in 2013, stuurt het college na de vaststelling van de 

subsidies van het voorgaande jaar en de verlening voor het volgende jaar 

een prestatieverslag naar de gemeenteraad waarin staat vermeld wat er 

met de subsidies is bereikt. Dit verslag wordt uiterlijk voor behandeling in 

de raadsvergadering voorafgaand aan de vaststelling van de 

subsidieplafonds (voor 1 april)  aan de raad toegestuurd.  

Het prestatieverslag geeft een beeld van hoever de gesubsidieerde 

organisaties zijn met het realiseren van de gemeentelijke doelen. Ze bevat 

een overzicht van de activiteiten die hebben plaats gevonden, 

bezoekersaantallen en andere gegevens waaraan het belang van de 

activiteiten voor de Leiderdorpse samenleving kan worden afgelezen als 

ook de (waarschijnlijke) effecten van het gevoerde beleid. Dit 

prestatieverslag is input voor de gemeenteraad voor het bepalen van de 

subsidieplafonds voor het daaropvolgende subsidiejaar. 

Eind 2014, voorafgaand aan de kaderstelling voor het subsidiejaar 2016, 

zal het college een evaluatie van het werken met deze uitgangspunten 

naar de raad sturen. De evaluatie stelt de gemeenteraad, die in maart 

2014 wordt gekozen,  in de gelegenheid om, conform de ASV 2012, voor 

een periode van vier jaar het raadskader vast te stellen op basis waarvan 

subsidie kan worden verstrekt. 
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Beleidsuitgangspunten Subsidievormen Beleidsuitwerking  Verantwoording 

< € 5.000,- 

Niet sturen maar 

ondersteunen, 

waarderen 

 

Reguliere Subsidie: bedoeld om een bepaalde 

instelling aan te moedigen en structureel te 

ondersteunen voor de uitvoering van activiteiten 

die bijdragen aan gemeentelijke doelstellingen. 

Subsidie beïnvloedt aard en omvang van 

activiteiten niet. Subsidie staat los van de 

werkelijke kosten. 

Eenmalige subsidie: subsidie ten behoeve van 

bijzondere incidentele projecten of activiteiten 

die niet behoren tot de reguliere bezigheden van 

de aanvrager 

Stimuleringssubsidie: tijdelijke subsidie bedoeld 

om een instelling aan te moedigen of te 

ondersteunen 

 

 

Jarenlang organiseren verenigingen dezelfde 

activiteiten zonder dat er sturing plaats vindt. Dit 

geldt voor de meeste culturele verenigingen. 

 

Activiteiten van instellingen worden gerelateerd 

aan (basis)doelstellingen uit de ASV. 

 

Subsidie wordt direct vastgesteld. 

 

 

Instelling stuurt het college als bewijs dat de 

geplande activiteiten hebben plaats gevonden 

een jaarverslag, mediabericht, flyer, uitnodiging. 

 

< € 5.000 < € 50.000 

De gemeente stuurt op 

output  

 

Reguliere subsidie: voor activiteiten die 

bijdragen aan gemeentelijke doelstellingen. 

Subsidieontvanger legt verantwoording af door 

inhoudelijk en financieel verslag waaruit blijkt 

dat de activiteiten waarvoor de subsidie is 

verleend zijn verricht. 

 

Huisvestingssubsidie: subsidie die aan een 

instelling wordt verstrekt ten behoeve van de 

dekking van noodzakelijke huisvestingskosten 

(huur, exploitatie) 

 

 

Subsidie heeft relatie met activiteitenprogramma 

en begroting aanvrager. Zowel actieve als 

passieve deelname aan activiteiten draagt bij aan 

(sub)doelstellingen uit de ASV en andere 

gemeentelijke beleidsdoelstellingen. 

 

 

De 100% huursubsidie krijgt een directie relatie 

met de activiteiten en prestaties die instelling in 

betreffende gemeentelijk accommodatie levert 

(van input naar output). Huursubsidie wordt per 

organisatie nader beschouwd in het licht van het 

accommodatiebeleid en het verbeteren van de 

exploitatie van de gemeentelijke 

welzijnsaccommodaties. 

Instelling verantwoordt subsidie financieel, 

beargumenteert hoe activiteiten bijdragen aan 

actuele beleidsdoelstellingen, geeft inzicht in 

bereik en in initiatieven om dit te vergroten en 

behoefte aan subsidie te verminderen. 

 

 

Instelling verantwoordt huisvestingssubsidie als 

een reguliere subsidie. Instelling levert daarnaast 

bijdrage aan verbetering van de exploitatie van 

de gemeentelijke accommodatie. 

> € 50.000 Productsubsidie: subsidie die aan een instelling Gemeente geeft opdracht aan instellingen voor Onderdeel van de opdracht is het leveren van 
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Pluspunt, Sociaal 

Cultureel werk, BplusC 

 

 

wordt verstrekt op basis van specifieke 

producten, diensten of prestaties 

 

activiteiten gericht op realisatie van specifieke 

gemeentelijke beleidsdoelstellingen. De instelling 

dient een subsidieaanvraag in aan de hand van 

een offerte (productbegroting). 

In de beschikking worden de prestaties 

(producten, diensten en resultaten) en de 

daarvoor beschikbare middelen gekoppeld aan 

de gewenste maatschappelijke effecten –de 

outcome- die de gemeente met haar beleid wil 

bereiken.  

 

 

De outcome gegevens worden kritisch bekeken 

en beleid wordt waar nodig bijgesteld. 

tussentijdse rapportages over prestaties en 

outcome gegevens; de effecten die zijn bereikt. 

 
 

 


