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VERGADERING GEMEENTERAAD 2008

Pre-adviesnr. 35
Agendapunt
Onderwerp Subsidieverlening 2009

Middenbeemster, 22 juli 2008
Aan de raad

> voorstel

- Vaststellen subsidieplafond 2009
- Akkoord te gaan met de toegepaste hardheidsclausules

> toelichting
Inleiding
In het kader van rechtmatigheid is een strikte scheiding gehanteerd tussen de 
subsidievaststelling en subsidieverlening. Het vaststellen van het subsidieplafond is een 
bevoegdheid van de gemeenteraad. In verband met de rechtmatigheid en het 
voldoen aan de regels daartoe, stellen wij u voor met het onderstaande akkoord te 
gaan.

Verlening 2009
Bij de verlening 2009 zijn we volledig uitgegaan van hetgeen de instelling zelf aan 
stukken en gegevens heeft aangeleverd. Er is gekeken of de aanvraag compleet was, 
maar niet of de gegevens die de instellingen aanleveren ook daadwerkelijk kloppen. Dit 
kan pas gecontroleerd worden bij de definitieve aanvraag subsidievaststelling in 2010. 
De instellingen hebben inmiddels de brief ontvangen waarin staat vermeld welk 
subsidiebedrag we voornemens zijn te verlenen in 2009. 
Hier zijn (nog) geen reacties op gekomen.

Voorstel om de hardheidsclausule toe te passen

Artikel 36
1. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd:

a. een of meer bepalingen van deze verordening in bijzondere gevallen niet 
van toepassing te verklaren

b. naast de in deze verordening genoemde voorwaarden bijzondere 
voorwaarden te verbinden aan het verlenen van subsidie 

c. beslissingen te nemen in die gevallen waarin deze verordening niet 
voorziet.

2. Burgemeester en wethouders horen de commissie samenlevingszaken voordat zij 
het bepaalde in artikel 36.1 lid a en lid b toepassing verlenen.

Wij stellen u voor om artikel 36 van toepassing te verklaren op de onderstaande 
artikelen. Met andere woorden de hardheidsclausule van kracht te laten worden en de 
instellingen voor onderstaande artikelen dispensatie te geven. Zoals staat vermeld in 
bovenstaand artikel dienen wij eerst de commissie samenlevingszaken te horen alvorens 
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dit artikel wordt toegepast. In verband met de gestelde termijnen heeft het college van 
burgemeester hierover inmiddels een besluit genomen. 

Artikel 3 lid 2
“Burgemeester en wethouders kunnen op een schriftelijk verzoek groeperingen van 
personen, niet zijnde rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid, deze hiermee 
gelijkstellen voor de uitvoering van deze verordening. B&W kunnen in dergelijke gevallen 
aanvullende eisen stellen, zoals inschrijving in het verenigingenregister, gehouden door 
een Kamer van Koophandel”. 
Op drie instellingen na hebben alle instellingen zich ingeschreven in de Kamer van 
Koophandel. Dit is van toepassing op de Katholieke Vrouwengilde, ouderensociëteit 
Westbeemster en Koersbalclub ’t Verzetje. Deze verengingen zijn te klein om voor hen 
een nummer aan te vragen. Het is een te grote organisatorische belasting voor een 
kleine vereniging. Advies is om deze verenigingen dispensatie te verlenen.

Artikel 6 lid 4 
“De instellingen hebben het recht op vermogensvorming, naast het plegen van 
reserveringen in het doelgebonden reservefonds. De algemene reserve mag maximaal 
50% van de jaarexploitatie exclusief reserveringen betreffen”. 
In overleg met financiën adviseren we om het bezit zijn van gebouwen, speeltoestellen en 
instrumenten niet mee te rekenen als algemene reserve. 

Beemster Accordeon Orkest
Deze instelling heeft teveel algemene reserve om binnen de verordening te vallen. Dit 
betekent dat hun subsidiebedrag op 0 zou komen te staan. Ze geven in hun jaarplan 
2009 aan dat ze hun jubileum gaan vieren in 2009. Wij zijn in de aanvraag er vanuit 
gegaan dat zij hiervoor hun algemene reserve zullen aanwenden waardoor ze wel 
binnen de verordening vallen. Advies is om deze instelling wel binnen de verordening te 
laten vallen, maar wel in de beschikking de randvoorwaarde opnemen dat het geld dat 
ze teveel aan algemene reserve hebben dienen te gebruiken als bestemmingsreserve 
voor het jubileum. Dus voor deze instelling de hardheidsclausule voor het artikel 6 lid 4 
van toepassing verklaren.

Speeltuin de Spelemei
Speeltuin de Spelemei heeft een te hoge algemene reserve en voldoet hierbij niet aan 
artikel 6 lid 4. Gezien hun situatie (niet voldoet aan het Attractiebesluit speeltoestellen) 
dient deze reserve aangewend te worden om ervoor te zorgen dat ze wel kunnen 
voldoen aan het attractiebesluit speeltoestellen. In de beschikking subsidieverlening 2009 
dient de randvoorwaarde op genomen te worden dat het geld dat ze teveel aan 
algemene reserve hebben gebruikt dient te worden als bestemmingsreserve. Deze 
bestemmingsreserve dienen ze aan te wenden om te voldoen aan het Attractiebesluit 
speeltoestellen. Dus voor deze instelling de hardheidsclausule voor het artikel 6 lid 4 van 
toepassing verklaren, waardoor deze instelling meegenomen kan worden in de 
subsidiestaat 2009.

Artikel 6 lid 6
“In de begroting van de instelling dient voorzien te zijn in betaling van premie voor een 
verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid ten aanzien van derden, voor de som van 
tenminste € 455.000,- per gebeurtenis. De instelling is verplicht een dergelijke w.a.-
verzekering aan te gaan en tevens de roerende en onroerende goederen behoorlijk te 
verzekeren tegen brandschade of andere burgemeester en wethouders nader aan te 
wijzen risico’s”.
Een aantal instellingen voldoet niet aan dit artikel. Per 1 januari 2009 gaat de nieuwe 
subsidieverordening in, mits deze wordt aangenomen dit najaar door de raad. Dit artikel 
is uit de nieuwe verordening geschrapt. 
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Artikel 6 lid 5.
“De instellingen worden geacht aantoonbare inspanningen te verrichten tot het 
verwerven van inkomsten van derden. De minimale inspanning hiervoor bedraagt 10% 
van de jaarexploitatie”. 
Ook dit jaar bleek dit voor een aantal instellingen niet haalbaar, tevens is controle op dit 
onderdeel lastig uitvoerbaar. Omdat al een aantal jaren blijkt dat dit voor instellingen 
niet haalbaar is, onderzoeken we of deze regel aangepast kan worden. We stellen u 
voor om ook voor dit jaar de hardheidsclausule op dit artikel toe te passen en 
dispensatie aan de instellingen te geven. 

Artikel 10 en artikel 11.
“Artikel 10: Instellingen die reeds subsidie ontvangen moeten voor 1 mei van enig jaar, bij 
b&w een aanvraag tot subsidieverlening indienen met gebruikmaking van de 
voorgeschreven formulieren etc”.
“Artikel 11:  Indien de ingediende aanvraag niet is voorzien van alle in artikel 9 en 10 
genoemde stukken, ook niet na een termijn van 2 weken voor herstel, kan deze 
aanvraag niet in behandeling worden genomen en worden de stukken door 
burgemeester en wethouders aan de instelling geretourneerd”.
De instelling Zorgbelang heeft aangegeven niet aan de gestelde termijnen kan voldoen 
omdat haar boekjaar anders loopt. Zij geeft aan dat zij in oktober de ontbrekende 
stukken zal inleveren.
Wij stellen u voor om de hardheidsclausule op dit artikel van toepassing te verklaren en 
deze aanvraag alsnog in aanmerking te laten komen voor subsidie 2009 onder 
voorwaarde dat de ontbrekende stukken in oktober worden aangeleverd.

Overige toelichting verlening 2009

LC en PC De Beemster Ruiters (nieuw)
Deze instelling heeft sinds jaren weer voor het eerst een aanvraag gedaan.
Ze voldoen aan de gestelde voorwaarden en ontvangen een subsidie volgens de 
richtlijnen van de verordening. De post deelverordening sport gaat hierdoor omhoog.
           
Dorpsoverleg Westbeemster (nieuw)
Deze instelling heeft een aantal jaren geen subsidieaanvraag ingediend, nu maken ze 
een herstart en vragen ze subsidie aan voor het jaar 2009. Het subsidiebedrag van € 350,-
wordt gefinancierd uit de stelpost wijkgebonden voorzieningen.

Welsaen
Stichting Welsaen heeft een bedrag aangevraagd van rond de € 86.000,- . Deze 
verhoging achten wij niet acceptabel gezien de verminderde inzet van het jongerenwerk 
op dit moment. Voorstel is om ze te laten inboeten op reserves die ze opbouwen gezien 
de verminderde inzet van het jongerenwerk voor 2008. Advies is om geen verhoging door 
te voeren maar hetzelfde subsidiebedrag te hanteren als voor 2008. 

Peuterspeelzaal
De peuterspeelzaal krijgt 50% van de exploitatie aan subsidie, dat is € 59.434,- . Daarnaast 
krijgen ze het tekortsubsidie van € 18.304,- (€ 6.011+€ 12.392)= € 77.738,-

Nederlandse Vereniging voor Blinden en Slechtzienden
Deze instelling zat afgelopen jaren al in de afbouwregeling, gezien het niet lokale karakter 
van deze vereniging. Het subsidiebedrag is op € 0,- komen te staan. Er wordt gekeken of 
ze kunnen worden meegenomen in de WMO subsidies.

Breedtesport
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Het breedtesportproject wordt in 2008 afgerond, dit zal geëvalueerd worden en hier komt 
een plan voor de komende jaren voor. 

Anti DiscriminatieBureau
Op dit moment is de landelijke overheid bezig met het opstellen van een anti discriminatie 
wet, die naar het zich laat inzien op 1 januari 2009 van kracht wordt. In deze wet wordt 
vastgelegd dat elke inwoner van Nederland toegang moet hebben tot een instelling die 
discriminatie tegengaat en gelijke behandeling bevordert. Onder voorbehoud van het 
ingaan van de ADB wet op 1-1-2009 wordt er aan het Anti DiscriminatieBureau een 
bedrag van € 3.215,- verleend. 

> juridische consequenties

De instellingen kunnen bezwaar maken tegen het besluit van subsidieverlening 2009.

> financiële consequenties

Het subsidieplafond 2009 dat aan u wordt voorgelegd is € 535.000,- (zie bijlage).
De verhoging van het subsidieplafond 2009 t.o.v. 2008 komt o.a. vanwege nieuwe 
aanvragen (Beemster Ruiters en Anti Discriminatiebureau) toegenomen exploitaties en het 
toepassen van het indexcijfer.

Burgemeester en wethouders van Beemster,
de burgemeester, de secretaris,

H.N.G. Brinkman        E. Kroese-Vrolijks
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BIJLAGE A      SUBSIDIESTAAT 

Deelverordening Sport 2006 2007 2008 2009

S.v. Beemster 7.474 7.188 8.255 7.744

V.V. Z.O.B. 2.952 3.915 3.292 3.903

V.V. W.B.S.V. 859 3.159 2.635 2.918

Volleybalver. Bevok 1.512 1.736 1.681 1.827

Kon. Gymnastiekver. Hercules 9.378 7.634 7.025 8.171

Aris de Heer 376 188                      * *

Judover. Jita Kyoei 1.754 1.684 1.819 2.475

De Beemster Ruiters (nieuw)
             

*                   *                       * 2.397

Totaal sport 24.305 25.504 24.707 29.435

Deelverordening Cultuur V&O 2006 2007 2008 2009

Toneelvereniging Middenbeemster 866 433 600 600

Beemsters Fanfare 5.951 4.918 4.697 3.998

Zangver. Harmonie 722 771 820 830

Beemster  Accordeon Orkest 581 291 958 758

t Nut Middenbeemster 271 136
                                 

*                    *

Onder de Linden 4.275 5.061 4.360 4.936

Septime 65 32                  *       
                     

*

Kunst en cultuur Noord-Holland. 426 513 426 525

Kath. Vrouwengilde 289 405 425 405

Vrouwen van Nu 100 50                         *
                         

*

Buurtver. Noordbeemster 183 92                         **
                       

**

Speeltuinver. de Spelemei 2.036 2.273 2.350 2.607

Totaal cultuur V&O 15.765 14.975 14.636 14.659

Deelverordening Ouderen 2006 2007 2008 2009

Dameskoor Middelwijck 256 237 275 235

Steenwerpersclub ’t Mikpunt 102 51 105
                        

*

Bejaardensoos Middenbeemster 325 108
                              

*
                        

*

Ouderensocieteit Zuidoostbeemster 517
                          

*
                                

*
                         

*

Ouderensocieteit Westbeemster 394 184 422 401

Koersbalclub 't verzetje 267 292 285 276

Ontspanningsclub Zuiderhof 128 64 0 0

Koersbalclub Middenbeemster 242 121 490 490

Biljart Zuidoostbeemster 353 187 191 199

Totaal ouderen 2.584 1.244 1.768 1.601

Deelverordening Volksgezondheid 2006 2007 2008 2009

Ned. Ver. Blinden en Slechtzienden 10 5 0 0

E.H.B.O.             *
                      

* 213 213

Totaal volksgezondheid 10 5 213 213
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BIJLAGE A      SUBSIDIESTAAT 2006 2007 2008 2009

Vaste afspraken

Speeltuin de Vreugdegaard 4.000 4.000 4.000 4.000

Fusie SV Beemster en Breakout 4.538 4.538 4.538 4.538

Historisch Genootschap 17.359 17.359 17.359 17.359

Open dag Beemster 434 434 434 434

Bibliotheek 132.570 143.570 143.581 143.581

Welsaen 69.865 71.427 74.919 74.919

Peuterspeelzalen MB en ZOB 73.260 78.904 74.090 77.738

Stichting Werelderfgoed 11.345 11.345 11.345 11.345

Totaal vaste afspraken 313.371 331.577 330.266 333.914

Gezamenlijke regelingen 2006 2007 2008 2009

Huur lokaliteiten Muziekschool 10.000 4.791 10.353 10.534

Muziekschool Waterland 85.150 85.150 88.590 88.590

Aangepast sporten 1.815 1.815 1.530 1.545

Breedtesport 9.416 9.416 9.701 9.686

Stelpost Aangenaam 15.658 15.658 15.971 15.971

Aangenaam project beweging 1.314 1.314 1.314 1.314

Aangenaam project zorgwijzer 2.530 1.891 1.088 1.209

Aangenaam project vervoer 776 776 776 776

Slachtofferhulp 1.620 1.610 1.960 1.950

RPCP/Zorgbelang 147 147 147 147

Kindertelefoon 426        *
                             

*
                     

* 

Antidiscriminatiebureau * * * 3.215

Stelpost wijkgebonden activiteiten 1.500 1.500 1.500 1.500

Stelpost vrijwilligers 1.500 1.500 1.500 1.500

Stelpost subsidies 8.015 8.000 7.895 8.000

Totaal gezamenlijke regeling 139.867 133.568 142.325 145.937

Totalen:

Deelverordening sport 24.305 25.504 24.707 29.435

Deelverordening Cultuur V&O 15.765 14.975 14.636 14.659

Deelverordening Ouderen 2.584 1.244 1.768 1.601

Deelverordening Volksgezondheid 10 5 213 213

Vaste afspraken 313.371 331.577 330.266 333.914

Gezamenlijke regelingen 139.867 133.568 142.325 145.937

Totaal 495.902 506.873 513.915 525.759

Voorgesteld subsidieplafond 536.377 535.000 513.915 535.000

* = niet ingediend
**= uit stelpost wijkgebonden 
voorzieningen
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Deelverordening Sport 2009 2008 2007 2006
aantal ingediende aanvragen 7 6 7 7
binnen verordening 6 6 6 4
Totaal aantal 55+ beemsterleden 169 138 127 127
Totaal aantal tot 12 jaar 
beemsterleden 392 329 412 379
Totaal aantal 12 tot 17 jaar 
beemsterleden 271 262 229 251
Totaal aantal leden doelgroep 832 729 768 757

Deelverordening Cultuur 2009 2008 2007 2006
aantal ingediende aanvragen 5 6 7 7
binnen verordening 3 5 2 2
totaal aantal voorstellingen 35 47 51 45

Deelverordening Ouderen 2009 2008 2007 2006
aantal ingediende aanvragen 6 7 7 9
binnen verordening 5 6 3 4
Totaal aantal 55+ beemsterleden 275 304 289 383


