3.1) Voorstel inzake herijking subsidiebeleid
Portefeuillehouder mevr. Theus beantwoordt (samen met ambtelijk medewerker dhr. van
Schuylenburg) vragen over dit voorstel.
Er wordt bij de bespreking van dit voorstel ondermeer wat langer stil gestaan bij de volgende
punten:
- indirecte subsidies. Het voor gereduceerde prijs beschikbaar stellen van vastgoed is ook een
vorm van subsidiering. Hoe zit het met de implementatie van het vastgoedsysteem? Van
belang is dat er meer zicht komt op deze indirecte subsidiering. Nader informatie over het
vastgoedsysteem wordt toegezegd;
- datum raadsvergadering 18 december in plaats van 19 december. Inmiddels is in het voorstel
en ook in de vast te stellen verordening, de goede datum opgenomen;
- positie SAC. De portefeuillehouder geeft desgevraagd aan de SAC “een goede schakel” te
vinden. Via de SAC kijken onafhankelijke inwoners mee naar waar subsidie heen gaat. De
SAC geeft in voorkomende gevallen “tips” aan verenigingen, bijvoorbeeld over verhogen
inkomsten, groei aantal leden, of fusie tussen verenigingen. De SAC “denkt mee buiten de
kaders”. Het advies van de SAC wordt ter informatie (inspiratie) bij de subsidiebeschikking
gevoegd.
Het college neemt het advies van de SAC t.a.v. de subsidietoekenning (= al dan niet subsidie
+ hoogte van de subsidie) bijna altijd over. De “tips” maken geen onderdeel uit van de
subsidievoorwaarden.
Vanuit de commissie wordt ondermeer ook op het volgende gewezen:
/ door de inschakeling van de SAC is de doorlooptijd van subsidieaanvragen wel erg lang;
/ is het wel echt zo dat “de tips” geen onderdeel uitmaken van de subsidiebeschikking?
Gewezen wordt op de info die de raadsleden hebben ontvangen van een van de
scoutingverenigingen. Voorkomen moet worden dat in een beschikking voorwaarden staan
die niet in lijn zijn met de verordening (bijvoorbeeld over ledenaantal).
- doorlooptijd aanvraag 26 weken. Dat is toch wel erg lang. Op zijn minst is dan een
tussenbericht op zijn plaats.
Mevr. Theus geeft aan: “we hebben die tijd echt nodig”. Wel is er het streven om het sneller
te doen. Ze wijst op een paar maatregelen (licht regime voor subsidie onder de € 3.000,- en
meerjarige toekenningen);
- mandaat ambtelijke toekenningen. Is het een idee om het mandaat te vergroten naar
subsidies tot en met € 1.500,-?;
- kosten. Blijven de meerkosten echt tot € 10.000,- beperkt? De portefeuillehouder dat geeft
aan dat dit op basis van de toekenningen voor 2019 inderdaad de verwachting is. Overigens is
in de begroting rekening gehouden met € 40.000,- meerkosten, maar dat komt ook door
bijvoorbeeld hogere subsidie Kinderboerderij.
Geadviseerd wordt om het voorstel als BESPREEKSTUK door te leiden naar de
raadsvergadering.

