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Vragen:

Tijdens de laatste commissievergadering is er bij het agendapunt “Voorstel inzake
herijking subsidiebeleid” langdurig gesproken over enerzijds de termijn waarbinnen
subsidieverzoeken moeten zijn afgewerkt en anderzijds ook over de inschakeling van
de Subsidie AdviesCommissie (verder SAC). Teneinde voor aanvang van de komende
raadsvergadering hier duidelijkheid over te hebben wil de fractie van H&G graag de
volgende vraag stellen.
In artikel 9, de leden 1 en 2, van de Algemene Subsidieverordening 2016 Gemeente
Valkenswaard (verder ASV) staan de beslistermijnen aangegeven waarbinnen het
college een besluit moet nemen. Uitgangspunt is een beslistermijn van acht weken na
ontvangst van de aanvraag (artikel 9, lid 1). Onder specifieke, in artikel 9, lid 2, onder
a tot en met c, genoemde omstandigheden is de beslistermijn maximaal 26 weken.
Kan het college aan de hand van genomen besluiten voor het kalenderjaar 2020,
weergegeven in het subsidieoverzicht 2020, aangeven welke besluiten zijn genomen
met inachtneming van:
artikel 9, lid 1;
artikel 9, lid 2, onder a.;
artikel 9, lid 2, onder b.;
artikel 9, lid 2, onder c.
Kijkende naar de in artikel 8 van de ASV genoemde aanvraagtermijn moeten, als het
goed is, alle aanvragen voor het kalenderjaar 2020 ondertussen zijn afgewerkt.
Tot slot de vraag of het college kan aangeven welke criteria worden gehanteerd bij de
inschakeling van de SAC. In artikel 1, onder j, staat de SAC enkel in de
begripsomschrijving genoemd. Wij verwachten dat de criteria zijn opgenomen in de
door het college opgestelde Nadere regels. Kan het college ook aangeven welk
criterium bij elke onderscheiden aanvraag die voor advies is neergelegd bij de SAC is
gebruikt.

Antwoord:
Voor aanvragen van structurele subsidies 2020 geldt nog niet de aan u voorgelegde wijziging van
de verordening.
artikel 9, lid 1;Voor 2020 nog geen. Er zijn nog geen aanvragen voor incidentele
subsidie 2020 geweest. De richtlijn is dat deze minimaal 8 weken voor aanvang van
het evenement ingediend dienen te worden. (Een uitzondering hierop zijn
subsidieaanvragen voor evenementen waar middels nadere regels het minimaal 10
weken is.)
artikel 9, lid 2, onder a.:
Wat gaat niet langs de subsidieadviescommissie:
-Intensieve sturingsrelaties;
-Aanvragen met bovenlokale grondslag (bv Kansplus en Caroussel);
-Aanvragen binnen het cluster Ondersteuning Ondernemersklimaat;
-Aanvragen binnen het cluster Vorming en Ontwikkeling;
-Aanvragen met Dienst Verlenings Overeenkomsten (DVO’s) (bv Valkenswaard
Marketing en Centrum Management);
-Wijkcommissies;
-Incidentele aanvragen onder € 1.500.
artikel 9, lid 2, onder b.: Voor structurele aanvragen is er sprake van een
tendersysteem, voor incidentele aanvragen niet.
artikel 9, lid 2, onder c: In de bijlage staan de structurele subsidierelaties opgesomd.
De stelposten zijn bedoeld voor de incidentele subsidieaanvragen. ISR in de bijlage
betekent Intensieve sturingsrelatie, DVO betekent dat er een dienstverlenings
overeenkomst is opgesteld, SAC dat er een behandeling in de subsidieadviescommissie
heeft plaatsgevonden.
Voortgang verlening structurele subsidies 2020:
Besluiten over alle structurele subsidies zijn genomen op een enkele uitzondering na.

Criteria die worden gehanteerd bij inschakeling van de SAC:
Momenteel behandelt de SAC de aanvragen voor Evenementen, Cultuur, Sport, sociale cohesie,
opgroeien en opvoeden, meedoen makkelijker maken en volksgezondheid en zorg.
In dit kader zijn er nadere beleidsregels vastgesteld voor Evenementen, Sport, Cultuur, Sociale
cohesie en voor innovatiesubsidies.

