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Afdeling:   Beleid  Leiderdorp, 8-01-2013 

Onderwerp:  uitgangspunten subsidiebeleid  Aan de raad.  

 

 

 

Beslispunten 
1. als uitgangspunten subsidiebeleid vast te stellen: 
    1. Subsidie is per definitie subsidiair 
    2. De uitgangspunten zijn van toepassing op 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 activiteiten gebonden 
    8. Het college verantwoordt het subsidiebeleid jaarlijks in een prestatieverslag 
 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

In maart 2011 nam uw raad de motie evaluatie subsidiebeleid aan. Hierin gaf u het 

college richtlijnen voor het subsidiebeleid mee. Daarna heeft u de Algemene 

subsidieverordening 2012 (ASV 2012) vastgesteld, die sinds 1 januari 2012 in 

werking is. Ook hieraan liggen richtlijnen/uitgangspunten ten grondslag waaraan het 

verstrekken van subsidie moet voldoen. Om de uitgangspunten te verankeren in het 

subsidiebeleid en ook voor subsidieaanvragers/ontvangers helder te maken, stelt 

het college voor deze vast te stellen.  

 

De ASV 2012 stelt dat uw raad het raadskader vaststelt op basis waarvan subsidie 

kan worden verstrekt. Aan de hand van dit kader kunnen de subsidieplafonds 

worden bepaald, waarvoor een voorstel -conform de ASV vóór 1 april- aan uw raad 

wordt voorgelegd. Om dit kader te laten bepalen, legt het college uw raad een 

overzicht van de doelen- en prestatieafspraken voor die het college met de 

productgesubsidieerde instellingen heeft gemaakt. 

 

1.b Voorgeschiedenis 
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In maart 2011 stelde uw raad de evaluatie subsidiebeleid vast en diende u een 

motie in waarin u het college opriep 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 al 

wel invulling gegeven, maar uw raad had nog niet het raadskader vast kunnen 

stellen zoals bedoeld in artikel 2;2 van de ASV 2012. 

In een raadswerkgroep subsidiebeleid in december 2012 is afgesproken dat het 

college een doelen-prestaties overzicht opstelt van de productsubsidies van 

Pluspunt, Sociaal Cultureel werk en BplusC. Op basis hiervan kan uw raad het 

subsidiekader stellen, dat mede bepalend is voor de subsidieplafonds 2014. Het 

overzicht is een schematische weergave van de prestatieafspraken die voor 2013 

met de drie organisaties zijn gemaakt. Het maken van afspraken is voor verbetering 

vatbaar. Voor 2014 vragen we de organisaties hun offertes nog beter af te stemmen 

op de gemeentelijke doelstellingen. 

1.c Samenhang beleidsvelden 

Het subsidiebeleid is direct van invloed op het gehele cultuur- en 

welzijnsbeleidsterrein, in het bijzonder het ouderenbeleid, het jeugdbeleid en het 

bibliotheekwerk. In mindere mate raakt het het sport- en het groenbeleid. En het 

kader heeft op termijn gevolgen voor het (welzijns)accommodatiebeleid en met 

name voor de exploitatie van Sociaal Cultureel Centrum De Sterrentuin. Het maakt 

dat de vraag gesteld gaat worden of en hoe de (100%) huisvestingssubsidie zich 

verhoudt tot de activiteiten die de organisaties bieden en de prestaties die zij 

leveren. 

 

2 Beoogd effect 

Het verhelderen van de uitgangspunten die aan het verstrekken van subsidie ten 

grondslag liggen en het bieden van inzicht in de doelen en prestaties die de drie 

productgesubsidieerde instellingen leveren, op basis waarvan de raad het raadskader voor 

2014 kan bepalen. 

 

3 Argumenten 

1.1 De uitgangspunten scheppen duidelijkheid voor het college en de instellingen die 

subsidie aanvragen. 

Het geeft de intenties weer van de ASV 2012 en maakt helder welke mate van sturing 

voor welk type subsidie gewenst en realistisch is. En het kader maakt het geleidelijk 
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uniformeren van subsidieaanspraken mogelijk. De aanspraak van een aantal 

instellingen op huisvestingssubsidie, die een belangrijk deel van het subsidiebudget in 

zijn greep houdt, bemoeilijkt het sturen op resultaten. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

1.1 Een verbeterslag in het subsidiebeleid vraagt 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 

 

5 Duurzaamheid 

Louter op grond van de subsidiedoelstellingen in de ASV kan het college duurzaamheid 

niet mee laten wegen bij de subsidietoekenning. Meegewogen kan wel of de aanvraag 

past binnen de doelstellingen van de gemeentelijke duurzaamheidsagenda. 

 
 

6 Communicatie en participatie 

De instellingen die subsidie ontvangen worden nadat de subsidieplafonds voor 2014 zijn 

vastgesteld uitgenodigd een aanvraag te doen. Op dat moment worden zij uitgebreid 

geïnformeerd over eventuele beleidswijzigingen, de vastgestelde uitgangspunten en de 

consequenties hiervan voor de subsidieverstrekking. 

 

7 Kosten, baten en dekking 

nvt 

 

8 Evaluatie 

In maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Het kader voor 2015 is dan al gesteld. 

Voorafgaand aan de kaderstelling voor het subsidiejaar 2016 zal het college een evaluatie 

van het werken met dit kader naar de raad sturen.  
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Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

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

 

 
 
 
Bijlagen:  
 

1. De nota van uitgangspunten subsidiebeleid 
2. Het doelen-prestatie-overzicht van de productsubsidies 


