
Punt 6. : Subsidiebeleid en nieuwe GGtTlGGntG 
subsidieverordening • • • • • 

Hellendoorn 

Aan de raad 

Samenvatting: 

In 2011 en 2012 wordt een herijking van het subsidiebeleid uitgevoerd. Dit moet vanaf 2013 

leiden tot minder administratieve lasten voor subsidieontvangers en voor de gemeente en tot een 

bezuiniging van structureel 350.000,- vanaf 2013. In deze nota leggen we u het concept voor 

van het nieuwe subsidiebeleid, vertaald in een nieuwe subsidieverordening. De kern is minder 

regels voor de subsidieontvangers en minder personele inzet. Na vaststelling zal de verdere 

uitwerking in verschillende fases plaatsvinden. 

Opdracht: 
U hebt verzocht om voor de zomervakantie 2011 op de hoogte te worden gesteld van de 
vorderingen, zodat voor u inzichtelijk wordt of de geplande bezuinigingen van uiteindelijk 

• € 350.000,- structureel per jaar op de subsidies voor cultuur, welzijn en zorg en minder 
personele inzet inderdaad gehaald kunnen worden. Daarom leggen we u alvast het kader 
voor het nieuwe subsidiebeleid voor, net als het concept van de nieuwe 
subsidieverordening die ter vaststelling voorligt. De uitwerking daarvan in nadere regels is 
een bevoegdheid van het college en zal in verschillende fases in 2011 en 2012 
plaatsvinden. 

Aanleiding: 
De gemeente Hellendoorn verstrekt op jaarbasis circa € 4,33 miljoen aan subsidies op basis van 
de Subsidieverordening cultuur, welzijn en zorg. Deze subsidieverordening is in de loop der jaren 
diverse keren aangepast of gewijzigd naar aanleiding van ervaringen en politieke wensen, met als 
gevolg dat deze verordening naast juridische teksten ook beleidsmatige teksten bevat en niet 
meer overzichtelijk is. 

De diversiteit aan subsidies en de daarmee samenhangende complexiteit van werkzaamheden 
(zowel ambtelijk als voor de subsidieontvangers) is de afgelopen jaren fors toegenomen. Deze 
situatie is zowel maatschappelijk als bedrijfseconomisch niet wenselijk, want dit kost zowel de 
subsidiënten als onze organisatie onnodig veel tijd en geld. Daarom is herstructurering en 
herinrichting van het gemeentelijk subsidiebeleid noodzakelijk. 

Ook andere ontwikkelingen in dit kader zijn actueel, zoals: 
minder regels vanuit de overheid, 
de uitwerking van Welzijn Nieuwe Stijl (de gemeentelijke verantwoordelijkheid om de 
balans tussen welzijn en zorg te herstellen: minder zorg meer welzijn = minder 
gemeentelijke kosten), 
- afnemende beschikbare ambtelijke capaciteit als gevolg van de bezuinigingen (er is al 
personele inzet verminderd, waardoor er een noodzaak is minder bureaucratisch te 
werken), 
een bezuinigingstaakstelling op het gebied van het verstrekken van subsidies: ton in 
2012 en vanaf 2013: € 3,5 ton structureel. 

(code voor postverwerking) 



2 = 

Doelstelling: 
Minder administratieve lasten bij zowel subsidieontvangers als bij de gemeentelijke organisatie. 
Daarnaast realisering van een bezuiniging in 2012 van € 300.000,- en met ingang van 2013 
structureel € 350.000,-. 

Mogelijke oplossingen: 
Nvt 

Voorgestelde oplossingen: 
De doelstelling wordt bereikt door het herinrichten van het gemeentelijk subsidiebeleid, waarbij 
de uitgangspunten van Welzijn Nieuwe Stijl, ontbureaucratisering, de nieuwe manier van werken 
(de participerende overheid) en de geplande gemeentelijke bezuinigingen worden meegenomen. 
Bij dit nieuwe subsidiebeleid hoort dan een minder complexe verordening, waarbij enkel 
noodzakelijke artikelen worden opgenomen. Zo stellen we bijvoorbeeld voor dat verenigingen en 
organisaties niet meer jaarlijks subsidies hoeven aan te vragen, maar slechts een keer in de twee 
jaar (voor professionele organisaties) of vier jaar (vrijwilligersorganisaties). Voor de verdere 
uitwerking van het concept kader en de concept verordening zie bijlage. 

Communicatie: 
De herinrichting van het subsidiebeleid en de uitwerking van de verschillende fases, worden 
steeds ter kennisgeving aan de commissie Samenlevingszaken gezonden. Nieuw beleid wordt ter 
advisering aan de commissie Samenlevingszaken voorgelegd. 
Bij de vaststelling van het collegevoorstel wordt een persbericht voorbereid. 
De verdere uitwerking van de subsidiëring van de categorieën vrijwilligersorganisaties gebeurt in 
overleg met de subsidieontvangers. 

Effecten meten: 
Het concept van de algemene subsidieverordening heeft vergeleken bij de oude verordening nog 
maar een beperkt aantal artikelen. Met deze vereenvoudiging wordt de administratieve lastendruk 
verminderd, bij organisaties en bij de gemeente. 

Planning: 
Herinrichting van het subsidiebeleid betekent dat alle subsidies in het door de raad vastgestelde 
kader moeten worden beschouwd. Dat is een proces waarbij ook alle subsidieontvangers moeten 
worden betrokken. Daarom zal dit proces volgens onderstaande planning gefaseerd verlopen. 

2011: 
• Vaststelling Algemene subsidieverordening door de raad op 5 juli 2011; 
• Huidige verdelingssytematiek van een juridische grondslag voorzien (nadere regels) voor 1 

oktober 2011 (bevoegdheid college); 
• Inrichten integraal accommodatiebeleid welzijn, sport, muziek (één 1/3-regeling), december 

2011 (bevoegdheid college). Het is een wens van de raad om te bezien of de 1/3-regeling 
sport terug kan komen; 

• Vaststellen nieuwe criteria voor evenementensubsidie, december 2011 (bevoegdheid 
college). De huidige verdeling levert nauwelijks een bijdrage aan de bekostiging van de PR 
van de evenementen en draagt niet echt bij aan de doelstelling om de gemeente op de 
kaart te zetten. Daarnaast is de huidige verdeling zeer arbeidsintensief. 

2012: 
We willen samen met vrijwilligersorganisaties de waarderingssubsidies herijken voor 1 oktober 
2012 (college). Dat zijn de categorieën: 

• Muziekverenigingen 
• Zangverenigingen 
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• Wijkverenigingen 
• Jeugdverenigingen 
• Toneelverenigingen 
• Sportverenigingen 

• Incidentele subsidies zullen we van een juridische grondslag voorzien (nadere regels) voor 
1 oktober 2012 (college); 

• Herijking uitgangspunten budgetsubsidie samen met beroepsmatig werkende instellingen 
(bevoegdheid college). Een aantal instellingen heeft gevraagd om de systematiek te 
herzien. Het gaat dan om personeelskosten, huisvestingskosten en materiële kosten. 

Bij het vaststellen van nieuw beleid wordt de commissie samenlevingszaken om advies gevraagd. 
Voorafgaand aan deze externe trajecten, wordt een richtinggevend kader 
voorgelegd. Vanzelfsprekend worden ook de resultaten van de takendiscussie meegenomen, als 
input bij de uitwerking van de verschillende beleidsvelden. 

2013: 
Ingangsdatum nieuw subsidiebeleid. 

NB; in 2011 en in 2012 worden de subsidies voor de vrijwilligersorganisaties nog op basis van de 
huidige systematiek verdeeld (met uitzondering van de evenementensubsidie waarvoor vóór 2012 
nieuwe criteria worden opgesteld. Ook wordt een voorstel voor een integraal 
accommodatiebeleid opgesteld). 

Concept Besluit: 
1. Het subsidiekader vaststellen; 

2. De Algemene subsidieverordening samenleving gemeente Hellendoorn 2011 vaststellen. 

Nijverdal, 17 mei 2011 

Burgemeester en Wethouders van Hellendoorn, 

De locqrljefipetaris, ( \ de burgemeester, 
:^> 

H.G.M. Zwijnenberg, V. >L 

Advies commissie(s): 
Het voorstel is niet behandeld in de commissie samenlevingszaken. De commissie 
samenlevingszaken stemt ermee in dat het voorstel wordt voorgelegd aan de raad. 

Nr. 11INT00602 Nijverdal, 4 juli 2011 

Bijlagen: 
1 . het subsidiekader, ter vaststelling; 
2. de concept verordening, ter vaststelling; 
3. een concept van de nadere regels, dat in de loop van 2011 door ons college wordt 
vastgesteld. 
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Concept subsidiekader Bijlage 

In het collegeprogramma 2010-2014 "Samen verantwoord verder" wordt een invulling gegeven 
aan de rol en de betrokkenheid van de gemeente Hellendoom bij de samenleving. De ambities 
voor de verschillende beleidsterreinen staan in relatie tot de fors teruglopende inkomsten en gaan 
daarbij uit van een andere overheid: meer verantwoordelijkheid voor de inwoners, minder 
overheidsbemoeienis. 

Dit sluit aan bij de veranderende samenleving: er is een brede behoefte aan meer ruimte voor 
eigen initiatief. En daarmee aan minder overheid. De rol van de gemeente verschuift in de richting 
van faciliteren en ruimte bieden. Daardoor ontstaat een grotere rol voor het maatschappelijke 
middenveld, van familieverbanden tot verenigingsleven, van noaberschap tot wijk- en 
buurtverenigingen. De gemeente sluit aan bij initiatieven die in de samenleving ontstaan, maar 
neemt die niet over: overheidsparticipatie. Dat betekent de kunst van het loslaten en vertrouwen 
hebben in de burger. 
Juist in deze tijd zullen inwoners en sociale verbanden zelf initiatieven moeten ontplooien, zullen 
taken door burgers en sociale verbanden waar mogelijk door zelfwerkzaamheid opgepakt moeten 
worden. Beroepsmatig werkende instellingen hebben ook een ondersteunende 
verantwoordelijkheid op het gebied van welzijn, cultuur en zorg. 

Er is waardering voor de activiteiten van de vele vrijwilligersorganisaties die met hun activiteiten 
bijdragen aan het bevorderen van de sociale cohesie, de leefbaarheid en het ontmoeten en 
verbinden van mensen. Van het totale subsidiebudget van 4,33 mij. is 15% bestemd voor 
vrijwilligersorganisaties. De vrijwilligersorganisaties spelen een grote rol in de samenleving als het 
gaat om leefbaarheid en samenbindend vermogen. Ook wij als gemeente vragen steeds meer van 
hen. Daarom ondersteunen we op een groot aantal terreinen initiatieven met een subsidie. Op het 
brede terrein van welzijn geven we prioriteit aan de vrijwilligersorganisaties op de terreinen van 
wijken, buurten, dorpen, kunst/muziek, cultuur, jeugd, evenementen, leefbaarheid en sport. 

Daarnaast willen we in samenwerking met de verschillende organisaties bekijken hoe ook hier het 
profijtbeginsel breder kan worden toegepast. Dat wil zeggen dat gebruikers van met 
gemeenschapsgeld gefinancierde activiteiten en voorzieningen daaraan meebetalen. 

Inhoudelijk subsidiekader 
Voor de beroepsmatig werkende instellingen geldt dat het beleid op grond waarvan deze 
organisaties gesubsidieerd worden, vastligt in de diverse beleidsvisies. Dat zijn bijvoorbeeld de 
Wmo kadernota/uitvoeringsprogramma, nota jeugdbeleid, nota volksgezondheid, cultuurnota, 
uitvoeringsnota vrijwilligersbeleid. Voor gesubsidieerde vrijwilligersorganisaties gelden daarnaast 
ook de uitgangspunten zoals die bovenstaand zijn beschreven. Bij de verdere uitwerking van het 
subsidiëren van vrijwilligersorganisaties zullen wij ook de volgende aandachtspunten meenemen. 

Categorieën 
- Muziekverenigingen 
De systematiek van verdeling van het totale subsidiebudget onder de muziekverenigingen is in 
samenwerking met hen tot stand gekomen. Wij zullen samen met hen onderzoeken of de criteria 
nog steeds actueel zijn of bijgesteld moeten worden. 

- Zangverenigingen 
Voor het subsidiëren van zangverenigingen geldt ook in de toekomst dat wij inzetten op 
professionaliteit. Naast de jaarlijkse subsidie kunnen zangverenigingen ook in aanmerking komen 
voor een concertsubsidie. Het verstrekken van deze subsidie is erg omslachtig en brengt veel 
administratieve last met zich mee, zowel voor de verenigingen als voor onszelf. Wij zullen samen 
met hen onderzoeken of dit makkelijker kan. Het anders labelen van dit budget, bijvoorbeeld voor 
grote uitvoeringen die als cultureel evenement kunnen worden beschouwd, behoort tot de 
mogelijkheden. 
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- Wijkverenigingen 
Wijkverenigingen vervullen een belangrijke rol als het gaat om leefbaarheid en omzien naar elkaar. 
De huidige subsidieverlening is al zeer laagdrempelig, dat zal ook in de toekomst zo zijn. De 
huidige verdeling van het budget is samen met de wijkverenigingen tot stand gekomen. Wij zullen 
onderzoeken of de criteria nog steeds actueel zijn. 

- Jeugdverenigingen 
De huidige subsidie voor jeugdverenigingen is gericht op activiteiten voor jongeren tot 27 jaar. 
Wij zullen samen met hen onderzoeken hoe de subsidie meer kan aansluiten bij ons jeugdbeleid. 
Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de leeftijdgrens, die in ons geldende jeugdbeleid is gesteld op 21 
jaar. 

- Toneelverenigingen 
Voor toneelverenigingen geldt dat het totale budget wordt verdeeld onder de aanvragers. Wij 
zullen samen met hen onderzoeken of dit voor hen een goede werkwijze is. 

- Hobby- en dansverenigingen 
Voor deze categorieën is het subsidieplafond al sinds jaren op € 0,- gesteld. Deze categorieën 
komen ook in het nieuwe subsidiekader niet terug omdat we het uitgangspunt hanteren dat 
deelnemers van deze verenigingen hun eigen bijdrage betalen. 

- Sportverenigingen 
De subsidie voor sportverenigingen is gericht op het stimuleren van sport voor jeugdigen, 
kadervorming, gehandicaptensport, meerkosten gebruik niet gemeentelijke 
binnensportaccommodaties, schoolsportactiviteiten, subsidie in reis- en verbljfkosten bij 
internationale wedstrijden. Samen met de verenigingen zullen wij onderzoeken of de criteria nog 
steeds werkbaar zijn. 

Incidentele subsidies 
- Subsidie voor evenementen 
De subsidiëring van evenementen is vastgelegd in de nota evenementenbeleid 2009-2012. 
Uitgangspunt is het verstrekken van subsidie voor de PR van die evenementen. In de tweede 
helft van 2011 is een evaluatie van dit beleid voorzien. 

- Accommodatiebeleid (1/3-regelingenj 
Wij kenden tot nu toe twee verschillende 1/3-regelingen, een voor wijk- en buurtwerk en een 
voor sportaccommodaties. Wij zullen in de tweede helft van 2011 onderzoeken of het mogelijk is 
deze twee regelingen te integreren, zodat er een integraal accommodatiebeleid ontstaat. Hierbij 
willen we ook muziekgebouwen betrekken. Het subsidiëren van accommodaties valt in de 
toekomst onder de algemene subsidieverordening, waardoor de 1/3-regeling wijk- en buurtwerk 
kan worden ingetrokken. De 1/3-regeling voor sportaccommodaties is al ingetrokken onder de 
toezegging dat wordt onderzocht of de regeling terug moet keren. 

- Incidentele subsidies voor overige activiteiten 
Op grond van de huidige verordening is het mogelijk een incidentele subsidie te verlenen voor 
diverse activiteiten, zoals: 

- leefbaarheid 
- internationale hulpverlening 
- 25-jarig jubileum van een vereniging of een veelvoud daarvan 
- deelname aan internationale activiteiten op grond van het behalen van een nationale titel 
- nieuwe initiatieven/werkwijzen 
- activiteiten met een eenmalig karakter. 

Voor een deel overlappen de omschrijvingen van deze activiteiten elkaar in de verordening. In 
2012 zullen we onderzoeken of de omschrijving van de activiteiten nog actueel is en of de 
rubricering anders ingericht kan worden. 
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Toelichting Algemene subsidieverordening samenleving 
We hebben de keuze gemaakt om de subsidieverordening drastisch te vereenvoudigen om 
daarmee de administratieve lastendruk voor organisaties en gemeente terug te dringen. We 
kiezen voor twee soorten subsidie: incidenteel en (meer-)jaarlijks. In schema ziet dit er als volgt 
uit: 

incidenteel 
S u b s i d i e s < ^ ^___^- vrijwilligersorganisaties: waarderingssubsidie 

(meer-JjaarlijkffC^ 
T i beroepsmatig werkende instellingen: budgetsubsidie 

Incidentele subsidies zijn bedoeld om nieuwe, eenmalige initiatieven te ondersteunen. We gaan 
daarbij altijd uit van een eigen bijdrage van de initiatiefnemer om draagvlak voor de activiteit te 
vergroten. 

Vrijwilligersorganisaties die structureel een waarderingssubsidie krijgen, hoeven deze nog maar 
maximaal eens in de vier jaar aan te vragen. Hiermee wordt de administratieve last voor hen en 
voor ons aanzienlijk verminderd. Er zijn twee mogelijkheden om hier uitvoering aan te geven: 

1 . Eens in de vier jaar krijgen deze vrijwilligersorganisaties een beschikking die geldt voor de 
hele periode, maar waarin een voorbehoud wordt gemaakt voor de door de raad 
beschikbaar te stellen middelen (begrotingsvoorbehoud). Het opnemen van deze zinsnede 
betekent dat tijdens de subsidieperiode van vier jaar de subsidie kan worden 
verminderd/afgeschaft door onverwachte (financiële) omstandigheden aan de kant van de 
gemeente. 

2. Eens in de vier jaar krijgen deze vrijwilligersorganisaties een beschikking die geldt voor de 
hele periode, maar zonder begrotingsvoorbehoud. Voor de vrijwilligersorganisaties geldt 
dat ze de zekerheid hebben over de periode dat subsidie ontvangen wordt . Bij 
onverwachte financiële omstandigheden, kan de subsidie echter niet worden aangepast. 

Voorgesteld wordt om de raad te adviseren voor optie 1 te kiezen. 

Voor beroepsmatig werkende instellingen die structureel budgetsubsidie ontvangen, geldt voor de 
subsidieverlening een maximale termijn van 2 jaar. Hiermee wordt de administratieve last voor 
hen en voor ons verminderd doordat een aanvraag voor twee subsidiejaren tegelijk beoordeeld 
wordt . Het opstellen van de productbegroting en het overleg over de te subsidiëren producten 
zijn intensieve trajecten. Door de subsidie niet voor één maar voor twee jaar te verlenen, worden 
administratieve lasten beperkt. Een langere termijn ligt niet voor de hand, omdat het budget 
meerjarig moeilijk is vast te leggen door de CAO-ontwikkelingen waar deze organisaties jaarlijks 
mee te maken hebben. Ook voor deze categorie zijn er twee mogelijkheden om hier uitvoering 
aan te geven: 

1 . Eens in de twee jaar krijgen deze organisaties een beschikking die geldt voor de hele 
periode, maar waarin een voorbehoud wordt gemaakt voor de door de raad beschikbaar 
te stellen middelen (begrotingsvoorbehoud). Het opnemen van deze zinsnede betekent 
dat tijdens de subsidieperiode van twee jaar de subsidie kan worden 
verminderd/afgeschaft door onverwachte (financiële) omstandigheden aan de kant van de 
gemeente. 

2 . Eens in de twee jaar krijgen deze organisaties een beschikking die geldt voor de hele 
periode, zonder begrotingsvoorbehoud. Voor hen geldt dat ze de zekerheid hebben over 
de periode dat subsidie ontvangen wordt (geen begrotingsvoorbehoud). Zonder een 
begrotingsvoorbehoud op te nemen, kan het subsidiebedrag in deze periode echter niet 
worden aangepast/afgeschaft ook niet als sprake is van onverwachte (financiële) 
omstandigheden aan de kant van de gemeente. 

Gezien het voornoemde risico, wordt voorgesteld om de raad te adviseren voor optie 1 te kiezen. 
Door de periode te beperken tot twee jaar zijn de financiële risico's beperkt en kan er inhoudelijk 
gestuurd worden. 
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Voor alle organisaties (vrijwilligers- en beroepsmatig werkende) geldt dat de subsidie jaarlijks 
wordt uitbetaald. Beroepsmatig werkende instellingen en vrijwilligersorganisaties die 
meer dan > € 25.000,- krijgen (alleen Loh) geldt dat zij de subsidie jaarlijks (achteraf) 
verantwoorden, zodat de subsidieafspraken gevolgd kunnen worden. 

Met de maximale termijn van vier jaar voor de subsidiëring van vrijwilligersorganisaties sluiten we 
zoveel mogelijk aan bij de periode van de collegetermijnen. Bijvoorbeeld door in het jaar van de 
verkiezingen 2010 bij de meerjarenbegroting het budget voor de komende vier jaar 201 Hot en 
met 2014 beschikbaar te stellen. NB: dat betekent dat dit de eerste keer een kortere periode zal 
zijn door ingangsdatum 2013. 

Subsidieverzoeken van bovenlokale organisaties 
De laatste jaren is er een tendens dat steeds meer bovenlokale organisaties voor uiteenlopende 
zaken subsidie aanvragen. Met de nieuwe algemene subsidieverordening is het makkelijk deze 
aanvragen af te wijzen. 

Reikwijdte van de verordening 
Onder de reikwijdte van de nieuwe verordening vallen ook de beleidsterreinen sport en recreatie 
en toerisme (opgenomen in artikel 2 van de Algemene subsidieverordening). Dat betekent dat de 
sportsubsidieverordening kan worden ingetrokken bij de vaststelling van de nieuwe 
subsidieverordening en dat de subsidiëring van het Toeristisch Bureau Hellendoom van een 
juridische grondslag wordt voorzien. 
Hetzelfde geldt voor de zogenoemde 1/3-regeling accommodaties wijk- en buurtwerk. Deze 
subsidiëring valt ook onder de reikwijdte van de nieuwe algemene subsidieverordening zodat de 
1/3-regeling kan worden ingetrokken. 


