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: Subsidieplafonds 2 0 1 3

Gemeente
Hellendoorn

A a n de raad
Samenvatting:
Voorgesteld wordt subsidieplafonds
voor 2013 vast te stellen voor de Algemene
subsidieverordening
samenleving gemeente Hellendoorn 2011, de Subsidieverordening
gemeentelijke monumenten 2008 en de Energiepremieregeling
bestaande particuliere
Hellendoorn
2012.

onderhoud
woningen

Opdracht:
Invulling geven aan de mogelijkheid die voortvloeit uit de diverse subsidieverordeningen om
subsidieplafonds vast te stellen.
Aanleiding:
Diverse subsidieverordeningen hebben open einden. Om het financiële risico voor de gemeente
Hellendoorn te beperken, dient er een subsidieplafond te worden vastgesteld. Wettelijk is het van
belang dat nog voor aanvang van het jaar 2 0 1 3 de lijst met subsidieplafonds wordt gepubliceerd,
zodat instellingen ook formeel weten op welk bedrag maximaal aanspraak kan worden gemaakt.
Het gaat feitelijk om juridisch-technisch noodzakelijke besluitvorming.
Doelstelling:
Onder 'subsidieplafonď wordt verstaan: het bedrag dat gedurende een bepaal d tijdvak ten
hoogste beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies krachtens een bepaal d wettel ijk
voorschrift. Het gaat hierbij om een beperking van de wettel ijke aanspraken tot een nader te
bepalen bedrag. In de verschil l ende subsidieverordeningen is deze mogel ijkheid opgenomen.
Met het vaststel l en van een subsidiepl afond wordt een opl ossing gecreëerd voor het probl eem
dat enerzijds de begroting geen ruimte biedt voor subsidiëring, terwijl anderzijds de verordening
weigering van de subsidie niet zonder meer toel aat. Het enkel ontbreken van een begrotingspost
ontslaat de overheid namel ijk niet van haar pl icht om financiël e verpl ichtingen jegens burgers na
te komen.
In de praktijk doet dit probl eem zich voor al s het aanta l aanvragen en daarmee de omvang van
het beroep op een subsidieregel ing vooraf onbekend is (openeinderegel ing). Daarom heeft de
(decentrale) overheid de bevoegdheid om een subsidiepl afond vast te stel l en, waardoor de
wettelijke aanspraken worden beperkt. Deze techniek staat bekend al s het 'dichtschroeien' van
openeinderegelingen en beoogt recht te doen aan zowel de rechtszekerheid van subsidieaanvra
gers al s aan de begrotingsdiscipl ine
Mogelijke oplossingen:

Voorgestelde oplossingen:
Subsidieplafonds worden met name vastgestel d in die geval l en dat er meerdere aanvragers
binnen een bepaal de categorie rechten kunnen ontl enen aan de verordening en de raad middel en
beschikbaar stel t voor deze categorie. In de nadere regel s behorend bij de Al gemene
subsidieverordening gemeente Hel l endoorn 2011 zijn bijvoorbeel d diverse categorieën voor het
sociaalcultureel werk opgenomen, zoal s toneel , zang, dans et cetera. Ter voorkoming van open
einde regel ingen wordt met een subsidiepl afond een maximum gestel d aan de beschikbare
bedragen voor deze categorieën.
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Een subsidieplafond leidt automatisch tot weigering van een subsidie voor w a t betreft het
gedeelte dat boven het subsidieplafond uitstijgt. Voordeel hiervan is dat niet iedere aanvraag
inhoudelijk behandeld hoeft te worden, maar dat kan worden verwezen naar het bereikte
subsidieplafond. Bovendien wordt er niet meer dan het beschikbare budget uitgegeven. In de
praktijk betekent het dat de beschikbare budgetten worden verdeeld over de aanvragers, conform
de in de verordening genoemde systematiek. Het maakt niel uit hoeveel aanvragers er zijn, de
gemeente subsidieert niet meer dan het vastgestelde plafond.
^
Wij stellen u voor om voor 2 0 1 3 de volgende subsidieplafonds vast te stellen.
Algemene subsidieverordening samenleving gemeente Hellendoorn 2011
Maatschappelijke ontwikkeling:
Incidentele subsidies
Jeugdverenigingen
Activiteiten minder validen
Ouderenwerk
W i j k - e n buurtwerk
Muziek
Zang
Zangconcerten
Toneel
Leefbaarheid
Evenementenbeleid
Accommodatiebeleid gemeente Hellendoorn 2 0 1 2

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
E
6

7.186,00
10.720,00
1.523,00
0,00
57.871,00
56.484,00
13.602,00
7.424,00
1.665,00
28.745,00
26.459,00
100.000,00

Sport:
- Jeugdsportsubsidie
- Kadervorming sportverenigingen
- Meerkosten huur niet-gemeentelijke lokalen
- Gehandicaptensport
- Reis- en verblijfkosten internationale wedstrijden

C
C
C
C
C

60.344,00
3.475,00
6.206,00
7.910,00
5.796,00
25.736,00

Subsidieverordening onderhoud gemeentelijke monumenten 2008
Energiepremieregeling bestaande particuliere woningen 2012

C

0,00

Op de verdeling van bovengenoemde bedragen per categorie zijn de criteria van toepassing, zoals
die in de desbetreffende verordeningen of daarbij behorende nadere regels zijn vermeld.
Burger en overheidsparticipatie:
n.v.t.
Communicatie:
Na vaststelling door de raad op 11 december 2 0 1 2 worden de subsidieplafonds gepubliceerd in
Hellendoorn Journaal. Daarbij moet ook worden aangegeven dat de subsidies worden verdeeld op
basis van de in de desbetreffende verordeningen of daarbij behorende nadere regels vastgestelde
verdeelsystematiek.
Effecten meten:
De in het raadsvoorstel genoemde budgetten zijn ook meteen de maximale bedragen die worden
uitgegeven voor de aangegeven subsidiecategorieën. Bovendien wordt er richting toekomstige
aanvragers duidelijkheid geschapen in welke mate er een beroep gedaan kan worden op de
verordening.
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Planning:
Met het oog op de rechtszekerheid moeten subsidieplafonds worden bekendgemaakt voordat de
periode waarop ze betrekking hebben, ingaat. Zo kunnen potentiële aanvragers tijdig weten
hoeveel geld beschikbaar is.
Concept Besluit:
De subsidieplafonds voor 2 0 1 3 vaststellen op bovengenoemde bedragen.
Nijverdal, 30 oktober 2 0 1 2
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Advies commissie(s):
De commissie samenlevingszaken stemt ermee in dat het voorstel als hamerstuk wordt
voorgelegd aan de raad.
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