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Naar aanleiding van de nota Uitgangspunten subsidiebeleid Leiderdorp heeft de VVD enkele 
wijzigingen in de tekst voorgesteld. In de haar vergadering van 21 januari heeft de 
Commissie B&M ingestemd met de wijzigingsvoorstellen. Onderstaande wijzigingen zijn 
aldus verwerkt in de nota. Voor het gemak hebben we het wijzigingsvoorstel van de VVD 
hierbij opgenomen. 
 
1. in de vorige versie werd gesproken over kaders die door de raad vastgesteld zouden 
worden. Kader is vervangen door uitgangspunt. Ook merken wij op dat meerdere van de 
verwijzingsnummers niet kloppen.   
Verzoek aan college: in nieuwe stuk overal waar verwezen wordt naar de uitgangspunten 
van de beslispunten het woord kader te vervangen door uitgangspunt. Ook gaarne de 
verwijzingsnummers nalopen. 
Waar verwijzingen niet kloppen en kader staat waar uitgangspunt is bedoeld, is dit 
gecorrigeerd. 
 
2. pag.2 4e alinea: de gewijzigde tekst komt niet overeen met hetgeen de werkgroep heeft 
meegegeven wat de bedoeling van het raadskader is. 
Voorstel is om de tekst als volgt aan te passen: 
Dat kader zal in de daarvoor bestemde raadsvergadering door de raad worden vastgesteld 
aan de hand van de door het college voorgelegde Uitgangspunten subsidiebeleid 
Leiderdorp. Aan deze uitgangspunten is gekoppeld een overzicht kaderstelling 
subsidieverlening in de vorm van een doelenprestatiematrix van in eerste .. etc. 
 
Verderop in deze alinea: 
Aan de hand hiervan kunnen door de raad  prioriteiten .. 
De alinea is gewijzigd in: 
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. 
 
3. Gevraagd is in de werkgroepvergadering bij de Kaders onder punt 8 toe te voegen vóór 
welke datum jaarlijks dit prestatieverslag aan de raad wordt overgelegd. Dit ivm het tijdpad 
waarbinnen de raad jaarlijks de diverse besluiten moet nemen. Het komt er op neer dat de 



 

 

raad vóór de vergadering waarin de subsidieplafonds worden vastgesteld over dit verslag 
moet beschikken. 
Vraag: kan juiste datum toegevoegd worden? 
Bij uitgangspunt 8 is aldus de tekst opgenomen: 
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. 
 
4. pag.4 7e alinea: dat de gemeentelijke subsidie hooguit . Het woord subsidie kan hier 
verwarrend werken. 
Vraag: ter verduidelijking vanwege rest van de tekst subsidie hier te wijzigen in 
(product)subsidie. 
Is toegevoegd. 
 
5. pag.4 2e alinea: secondair wijzigen in secundair 
Spelfout is eruit gehaald 
 
6. pag.5 4e alinea: Steeds wordt gesproken over prestatieverslag. Zie ook bij beslispunten. 
Hier wordt gesproken over prestatie’monitor’. Ivm uniformiteit stelt de VVD voor de tekst te 
wijzigen in: 
Een prestatieverslag waarin het college zich verantwoordt aan de raad (zie uitgangspunt 8.) 
kan een instrument .. 
Het college heeft het voorstel over genomen. 
 
7. pag.5 6e alinea beginnend met De gemeente etc. Hier wordt gesproken over een ander 
dan het ‘reguliere’ subsidiebudget. Dit soort tussentijdse extra uitgaven moeten naar onze 
mening uit de programmabegroting tav het betreffende beleidsgebied komen. Wij zijn het 
met het college eens dat als eea structureel toegekend gaat worden betreffend budget bij de 
volgende begroting bij de subsidies ondergebracht moet worden, waardoor budget in de 
subsidieplafonds wordt meegenomen. 
Het voorbeeld dat wordt genoemd tav mantelzorg, moet dus in eerste instantie uit het Wmo-
budget komen. 
Vraag: deelt het college deze visie en zo ja, gaarne tekst dienovereenkomstig aanpassen. 
De tekst is gewijzigd in: 
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. 
 
8. pag.7 bovenaan: Hierbij is van belang dat vervolgens verslaglegging SMART moet 
plaatsvinden. Het lijkt ons goed dat hier toe te voegen. 
Toegevoegd aan het hoofdstukje b.Subsidies tussen € 5.000 en € 50.000 is: 
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. 
 
9. pag. 7 rechterpagina eerste volledige alinea:  
Deze bevat niet alleen de producten die de gemeente .. 
Vraag:  bedoelen we hier niet producten en diensten? 
Is toegevoegd 
 



 

 

zelfde alinea in samenhang met volgende alinea: In de eerste alinea staat dat: De 
beschikking is de opdracht aan de gesubsidieerde organisatie. 
De volgende alinea begint met: De beschikking van productgesubsidies gaat een stap verder 
.. 
In de alinea ervoor gaat het al over productsubsidies. Dus wat is de relatie tussen deze twee 
alinea’s. Wij denken dat de twee alinea’s bij elkaar gevoegd moeten worden en dan te zetten 
dat De beschikking van productsubsidies gaat nog een stap verder. 
Althans dit is volgens ons de eenvoudigste wijze om tekst aan te passen. 
Vraag: gaat een stap verder, verder dan wat? Is het college het eens dat tekst onduidelijk is 
en dat aanpassing gewenst is? 
Alinea’s zijn samengevoegd en gewijzigd in: 
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. 
 
10. pag. 7 laatste alinea: 1e zin verwijzing naar kader 4. Vervangen door: uitgangspunt 5? 
Kader is gewijzigd, de verwijzing naar eerste alinea Uitgangspunt 4 is juist. 
 
11. pag. 9: 2e alinea: de raad in nieuwe samenstelling zal eind 2014 het verslag van het 
college moeten ontvangen om voor de raadsperiode van 4 jaar een raadskader aan het dan 
zittende college mee te geven. Kortom volgens de VVD moet het hier opgenomen jaargetal 
2015 worden gewijzigd in: 2014. Het jaartal 2016 klopt wel. 
Is gewijzigd. 
 
12. pag. 9: in dezelfde alinea 1e zin staat verder: het werken met dit kader . 
Vraag: moet dit niet gewijzigd worden in: met deze uitgangspunten? 
Is gewijzigd. 


