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VERGADERING GEMEENTERAAD 2015 
 
VOORSTEL 

 

Registratienummer: BMO20321/1232718 

Bijlage(n) 2 

Onderwerp Subsidieplafond 2016 

 

Middenbeemster, 27 oktober 2015 

 

Aan de raad 

 

Inleiding en probleemstelling 

De gemeenteraad moet jaarlijks het maximale bedrag dat beschikbaar is voor subsidie 

vaststellen, ook wel het subsidieplafond genoemd. Ieder jaar kunnen instellingen een 

subsidieaanvraag indienen voor activiteiten die het belang van de gemeente Beemster en 

diens inwoners dienen, op basis van deze aanvragen wordt het subsidieplafond opgebouwd. 

Eerder is besloten dat het subsidieplafond binnen de huidige budget moet blijven.  

 

Oplossingsrichting 

Bijgevoegd bij dit voorstel vindt u het overzicht van de subsidieverlening 2016 (bijlage 1).  

Het subsidieplafond is het maximale budget dat de gemeenteraad aan subsidie kan 

verlenen. Het budget wordt verdeeld  op basis van de kaders zoals deze zijn vastgesteld in 

de Algemene subsidieverordening Beemster 2014 en het Maatschappelijk Beleidskader.  

De subsidie wordt gedekt uit onze eigen middelen. Gemeente Beemster ontvangt daarnaast 

ook Rijksgelden die wij verplicht zijn op een bepaald onderwerp in te zetten, hierbij kan 

gedacht worden aan bijvoorbeeld het jeugdbudget en de Brede School Beemster. Dit budget 

kan ingezet worden als inkoop, maar ook als een subsidie. Deze subsidiegelden moeten 

onderdeel zijn van een subsidieplafond, de gemeenteraad mag dit geld niet op een ander 

onderwerp inzetten. Om voor u inzichtelijk te maken tot hoever uw bevoegdheid ten aanzien 

van de budgetten reikt, krijgen deze gelden een ‘eigen’ subsidieplafond. Deze transparantie 

zal volgend jaar voortgezet worden. U vindt dit onderscheid terug in het overzicht (bijlage 1). 

De beoordeling van subsidieaanvragen voor het Rijksbudget worden op dezelfde wijze 

beoordeeld als de andere subsidies. De financiering voor Brede School Beemster wordt voor 

het eerst op basis van een subsidie gedaan, de afgelopen jaren is dit op een andere wijze 

gefinancierd. 

Onderstaand vindt u de toelichting op de nieuwe en gewijzigde aanvragen subsidieverlening 

per thema benoemd.  

 

Maatschappelijk Beleidskader Thema Signaleren en Preventie  

De ‘gebruikelijke’ instellingen hebben voor dit thema een aanvraag ingediend.  

Een grote ontwikkeling binnen dit thema is de subsidieverlening voor het 

schoolmaatschappelijk werk +. De subsidie wordt verleend op basis van 1 minuut per 

leerling. Het schooljaar 2015-2016 is het eerste jaar dat de verlening op deze manier 

gebeurt. Gedurende het schooljaar zullen de resultaten gemonitord worden en zullen er 

mogelijk nieuwe afspraken gemaakt worden voor het schooljaar 2016-2017.  
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Maatschappelijk Beleidskader Thema 2 Stimulering en ondersteuning sociaal netwerk 

en bevorderen zelfredzaamheid 

Een nieuwe subsidieverlening binnen thema 2 is de subsidie voor Vereniging Vervoer 

Ouderen (VVO). VVO verzorgt al vele jaren gecombineerd vervoer van huis tot huis voor 

ouderen. De ouderen die hiervan gebruik willen maken, moeten lid worden van de 

vereniging. De meeste gebruikers zijn mensen van boven de 80 jaar. Veelal zijn zij slecht ter 

been. De inzet van VVO kan gezien worden als een voorliggende voorziening voor de Wmo-

voorziening aanvullend openbaar vervoer. Zowel de bestuursleden als de chauffeurs zijn 

vrijwilligers.  

 

Regionale Stichting WonenPlus(WonenPlus) 

WonenPlus heeft een aanvraag ingediend voor de reguliere taken (Consulente WonenPlus, 

Coördinatie Wijksteunpunt), mantelzorgondersteuning en ontmoetingsactiviteiten, maar ook 

voor een aantal nieuwe activiteiten. Nieuwe activiteiten zijn het ontwikkelen van een 

Servicepunt, Vrijwilligersconsulent, Samenkracht, ondersteunende begeleiding en 

Artparticipatie.  

 

De volgende aanvragen van WonenPlus worden afgewezen; Servicepunt, 

Vrijwilligersconsulent, Samenkracht en Artparticipatie. De taken van een servicepunt worden 

reeds uitgevoerd door het Wmo-loket van de gemeente. Voor 2015 heeft WonenPlus eerder 

een aanvraag ingediend voor het project Samenkracht, deze was afgewezen omdat 

Beemster graag  de resultaten van de pilot in omliggende gemeenten wilde afwachten. Op 

dit moment is het nog niet duidelijk welke resultaten dit geeft. Vanaf 2016 zal meer 

helderheid komen in de vraag, de aanvraag voor het project Samenkracht wordt daarom nu 

afgewezen. De aanvragen voor de Vrijwilligersconsulent en Artparticipatie worden 

afgewezen daar het op dit moment nog niet duidelijk is wat de vraag naar de 

maatwerkvoorzieningen is en waar mogelijk een verschuiving naar voorliggende 

voorzieningen zal kunnen plaatsvinden.  

 

Maatschappelijk Beleidskader Thema 3a Leefomgeving en maatschappelijke 

participatie CULTUUR 

In februari 2015 is door 8 lokale partijen een intentieverklaring lokaal werelderfgoed beleid 

en toerisme ondertekend. Deelnemende partijen zijn Historische Genootschap Beemster, 

Stichting Beemster Werelderfgoed, Stichting De Beemster Keyser, Stichting Onder de 

Linden, Beemster Ondernemers, Vereniging Beemster’s Welvaart, Stichting 

Plattelandsvernieuwing en de gemeente zelf. Hierbij is de wens uitgesproken om de 

aantrekkingskracht van De Beemster te vergroten voor toeristen. Deze partijen waren ook 

aangesloten bij het voormalig knooppunt erfgoed. Deze werkgroep pakt de digitale culturele 

agenda op, waarbij  tevens evenementen en activiteiten  worden toegevoegd. Tegelijkertijd is 

de samenwerking versterkt en daarmee is de doelstelling binnen het beleidskader geborgd. 

 

Maatschappelijk Beleidskader Thema 3b Leefomgeving en maatschappelijke 

participatie SPORT 

Binnen thema 3b werken vier verenigingen in de Beemster (Gymvereniging Hercules, 

IJsclub Bamestra, Sportvereniging Beemster en Sportcentrum De Kloek) samen aan het 

project Beemster Kinderen in Beweging. In september 2015 is een start gemaakt met het 

organiseren van de clinics tijdens de gymlessen in het onderwijs. Ondanks dat de clinics in 

september gestart zijn en merken de verenigingen nu al een toeloop van jeugdige leden. 
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Meetbare doelstelling 

De subsidie wordt rechtsgeldig verleend 

 

Financiële consequenties 

Het budget van 2015 is als richtlijn voor de subsidiering genomen. Het subsidieplafond dat 

voorgesteld wordt is € 540.610,- (zie bijlage). Het plafond is € 10.908,- hoger in vergelijking 

met 2015. Dit komt door de € 19.316,- hogere subsidieverlening voor SMW+ en de 

subsidieverlening (€ 2.000,-) voor Vereniging Vervoer Ouderen. Daar tegenover staat een 

lagere subsidieverlening voor de Openbare Bibliotheek en Muziekschool Waterland ten 

opzichte van 2015, de oorzaak hiervan ligt in de taakstelling. De taakstelling m.b.t de 

bibliotheek was hoger, maar deze bezuiniging was al verwerkt in de concept begroting van 

2016. Het verschil zal ten laste van de algemene middelen komen. 

De wijze waarop het subsidieplafond tot stand komt zal worden heroverwogen. Mocht dit 

leiden tot een wijziging, dan kunt u hierover een voorstel van ons verwachten.  

 

Subsidieplafond Rijksgelden  

Het subsidieplafond voor de jeugdzorg en cliëntondersteuning wordt gedekt uit de volgende 

kostenplaatsen: 

66705300 algemeen beleid jeugd en gezin 

66711000 toegang 

 66821400 ambulante zorg 

66712000 cliëntondersteuning 

64801500 Brede School Beemster 

 
 

 

 

Overige consequenties 

Indien de raad anders beslist op de begroting wordt aan de betreffende instellingen een 

intrekkingsbesluit toegezonden en wordt indien van toepassing, een aangepaste beschikking 

gestuurd. (art. 4:34 Awb) 

 

De aanvragen worden ingediend op grond van de Algemene Subsidieverordening Beemster 

2014. 

 

Monitoring evaluatie 

Na afloop van het jaar 2016 dienen de instellingen aanvraag voor de vaststelling 2016 in te 

dienen. 

 

Voorgesteld besluit 

Akkoord te gaan met de volgende subsidieplafonds 2016, op grond van de Algemene 

Subsidieverordening Beemster 2014:  

a. Subsidieplafond 2016 € 540.610,-   

b. Subsidieplafond Jeugdzorg 2016  € 178.000,-  

c. Subsidieplafond anti-discriminatie 2016, € 3.255,-  

d. Subsidieplafond Cliëntondersteuning 2016 € 88.600,-  

e. Subsidieplafond Brede School Beemster 2016 € 25.600,- 

 

Communicatie/Participatie 

De instellingen hebben onder het begrotingsvoorbehoud (art. 4:34 Awb) reeds een 

beschikking ontvangen. Indien u anders besluit moet er een intrekkingsbesluit en eventueel 

een aangepaste beschikking verstuurd worden. 

 


