
 1 van 4 
 

 

VERGADERING GEMEENTERAAD 2016 
 
VOORSTEL 

 

Registratienummer: 1325611 

Bijlage(n) 1 

Onderwerp Vaststellen subsidieplafonds 2017  

 

Middenbeemster, 4 oktober 2016 

 

Aan de raad 

 

Inleiding en probleemstelling  

leder jaar dienen de instellingen een aanvraag in conform de Algemene Subsidieverordening 

Beemster 2014 (ASB 2014). De aanvragen voor 2017 worden ingediend op basis van de 

ASB 2014 en het maatschappelijk beleidskader. Op basis van artikel 4 van de ASB 2014 

moet de gemeenteraad het subsidieplafond jaarlijks vaststellen.  

 

De afgelopen jaren hebben wij gemerkt dat de grenzen van de bevoegdheden, voor wat 

betreft het subsidieplafond, tussen college en gemeenteraad zijn vervaagd. Tevens heeft u 

aangegeven het subsidieplafond eerder te willen ontvangen om, vooruitlopend op de 

gemeentelijke begroting, inzicht te krijgen in de subsidies.  

 

De afgelopen jaren kreeg u een subsidieplafond op detail, u kon terug vinden welke 

vereniging welk subsidiebedrag kreeg. De verdeling van de gelden is een bevoegdheid van 

het college.  

 

Oplossingsrichting 

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

verlenen. De gemeenteraad heeft de bevoegdheid om de hoogte van het totale 

subsidiebedrag vast te stellen. U geeft hiermee uitvoering aan de kaderstellende taak.  

 

Het voorgestelde plafond voor 2017 is hetzelfde als de subsidieverlening in 2016, in dit 

plafond wordt een onderscheid gemaakt per thema van het Maatschappelijk Beleidskader. 

Tevens zijn dit de beschikbare middelen binnen de conceptbegroting 2017.  

 

Onderstaand vindt u een toelichting op de hoogte van het subsidieplafond per thema. 

Tevens zijn er nog 4 subsidieplafonds die betrekking hebben op Rijksgelden, deze gelden 

moeten besteed worden aan een door het Rijk vastgesteld doel. 

 

Maatschappelijk Beleidskader Thema 1A JONG Signaleren en Preventie 

Het voorkomen van gezondheid- , opvoeding- en ontwikkelingsproblemen en het 

wegnemen van barrières 

Subsidieplafond 201;     € 124.757,- 

Aangevraagde subsidieplafond 2017  € 119.231,- 

Voorgesteld subsidieplafond 2017 € 124.757,- 
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Instellingen zoals Stichting Maatschappelijk Dienstverlening (SMD) voor het 

schoolmaatschappelijk werk, Humanitas (Home Start), peuteropvang, FRIS-feest hebben 

voor dit thema een aanvraag ingediend. Het plafond stellen wij op dezelfde hoogte vast als 

2016. Het voorgestelde plafond is hoger dan het aangevraagde bedrag, op deze manier kan 

het college tussentijdse aanvragen voor nieuwe initiatieven in behandeling nemen. De lagere 

aanvraag komt uit de nieuwe wijze van subsidiëren bij de peuteropvang. Sinds 2015 worden 

er meer peuters ‘gefinancierd’ op basis van de kinderopvangtoeslag i.p.v. subsidieplaatsen.  

 

Maatschappelijk Beleidskader Thema 1B VOLWASSENEN Signaleren en Preventie 

Het voorkomen van gezondheid- , opvoeding- en ontwikkelingsproblemen en het 

wegnemen van barrières 

Subsidieplafond 2016    € 6.667,- 

Aangevraagde subsidieplafond 2017  € 6.667,- 

Voorgesteld subsidieplafond 2017  € 6.667,- 

 

Instellingen zoals de Hospice Thuis van Leeghwater en binnen de Geestelijke 

Gezondheidszorg hebben voor dit thema een aanvraag ingediend. Er zijn geen 

veranderingen binnen dit thema. 

 

Maatschappelijk Beleidskader Thema 2 Stimulering en ondersteuning sociaal netwerk 

en bevorderen zelfredzaamheid 

Inwoners (dorp) leveren een actieve bijdrage aan de fysieke woon- leefomgeving en 

kunnen op eigen kracht participeren 

Subsidieplafond 2016    € 127.436,-  

Aangevraagde subsidieplafond 2017  € 227.550,- 

Voorgesteld subsidieplafond 2017 € 127.436,-  

 

SMD en Regionale Stichting WonenPlus (WonenPlus) vragen meer subsidie aan dan in 

2016, gezamenlijk een bedrag van € 212.059,-. SMD vraagt uitbreiding van het Algemeen 

Maatschappelijk Werk en wil graag Sociaal Raadslieden als dienst aanbieden. WonenPlus 

heeft een aanvraag ingediend voor de reguliere taken, maar ook voor een aantal nieuwe 

activiteiten (o.a. het ontwikkelen van een Servicepunt, een vrijwilligersconsulent en het 

uitvoeren van het project Samenkracht). Op dit moment zal het plafond dezelfde hoogte 

krijgen als in 2016, omdat er binnen het huidige budget geen extra financiële middelen zijn 

om dit te dekken. Er wordt met SMD en WonenPlus een gesprek gevoerd over de 

mogelijkheden binnen hun huidige middelen. Een aantal van de genoemde uitbreidingen is 

het overwegen waard, de nut en noodzaak zal hiervoor echter nog aangetoond moeten 

worden.  

 

Maatschappelijk Beleidskader Thema 3a Leefomgeving en maatschappelijke 

participatie CULTUUR 

Inwoners zijn trots op Beemster vanwege de hoge kwaliteit van de leefomgeving en 

het voorzieningenniveau 

Subsidieplafond 2016    € 255.431,-  

Aangevraagde subsidieplafond 2017  € 265.323,- 

Voorgesteld subsidieplafond 2017; € 255.431,- 

 

De culturele instellingen en verenigingen vallen binnen dit thema. Hierbij moet gedacht 

worden aan de Fanfare, Historisch Genootschap, Muziek aan de Middenweg, Bibliotheek en 

de speeltuinen. De hogere aanvragen komen met name voort uit de verzoeken voor het 
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dekken van de exploitatietekorten van de verenigingen en een nieuwe aanvraag van 

Wijkcentrum Zuidoostbeemster. Er wordt geen (aanvullende) subsidieverzoek gehonoreerd 

voor het dekken van een exploitatietekort.  

 

Bij het thema cultuur is in het begin vastgesteld dat partijen elkaar lastig wisten te vinden en 

niet goed van elkaars activiteiten op de hoogte waren. Hieruit zijn twee concrete actiepunten 

ontstaan, namelijk de organisatie van een ‘korendag’ en het opstellen van een activiteiten-

kalender. Beide zaken zijn inmiddels gerealiseerd. In 2016 heeft het korenfestival in 

Beemster plaatsgevonden en inmiddels staat er op de website van het Bezoekerscentrum 

Beemster een overzicht van Beemster activiteiten. Daarnaast wordt door cultuurhistorische 

en culturele partijen samengewerkt binnen de ‘DNO’ (de nieuwe organisatie) om Beemster 

meer op de kaart te zetten. 

 

Maatschappelijk Beleidskader Thema 3b Leefomgeving en maatschappelijke 

participatie SPORT 

Inwoners zijn trots op Beemster vanwege de hoge kwaliteit van de leefomgeving en 

het voorzieningenniveau 

Subsidieplafond 2016    € 26.319,-  

Aangevraagde subsidieplafond 2017  € 30.997,- 

Voorgesteld subsidieplafond 2017  € 26.319,-  

 

De sportverenigingen vallen binnen dit thema. Ook hier geldt dat de hogere aanvragen 

voortkomen uit het dekken van het exploitatietekort en dat er geen (aanvullende) subsidie 

gehonoreerd wordt voor het dekken van een exploitatietekort.  

 

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

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

Beemster Kinderen in Beweging (BKB). Afgelopen schooljaar hebben zij sportclinics 

georganiseerd tijdens de gymlessen op het basisonderwijs. Op 16 september jl. heeft BKB, 

op initiatief van de Kinderraad, een Beemster Olympiade gehouden voor de groepen 7 en 8 

van de basisscholen. De leerlingen, de scholen en de verenigingen waren zeer enthousiast 

over deze dag en zien heel graag een vervolg hierop.  

 

Meetbare doelstelling 

De subsidie wordt rechtsgeldig verleend. 

 

Financiële consequenties 

Het voorgestelde plafond voor 2017 is hetzelfde als de subsidieverlening (en plafond) in 

2016. Tevens zijn dit de beschikbare middelen binnen de conceptbegroting 2017.  

 

Het subsidieplafond dat voorgesteld wordt is € 540.610,-  

Subsidieplafond 2017 

thema 1a € 124.757,- 

thema 1b € 6.667,- 

thema 2 € 127.436,- 

thema 3a € 255.431,- 

thema 3b € 26.319,- 

Totaal subsidieplafond € 540.610,- 
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Subsidieplafond Rijksgelden 

subsidieplafond Rijksgelden 2017 

Jeugdzorg (o.a. CJG, ambulante 

jeugdzorg) € 178.000,- 

Anti Discriminatie € 3.255,- 

Cliëntondersteuning € 88.600,- 

Brede School Beemster € 25.600,- 

 

Overige consequenties 

De instellingen kunnen bezwaar aantekenen tegen het besluit. 

 

Monitoring evaluatie 

Na afloop van het jaar 2017 moeten de instellingen aanvraag voor de vaststelling 2017 in te 

dienen en legt hiermee verantwoording af over de besteding van de subsidie. 

 

Communicatie 

In januari 2017 wordt u geïnformeerd over de verdeling van de gelden binnen de 

verschillende subsidieplafonds. 

 

Voorgesteld besluit 

Akkoord te gaan met de volgende subsidieplafonds 2017: 

a. Subsidieplafond 2017  € 540.610,- 

b. Subsidieplafond Jeugdzorg 2017 € 178.000,- 

c. Subsidieplafond anti-discriminatie 2017  € 3.255,- 

d. Subsidieplafond Cliëntondersteuning 2017  € 88.600,- 

e. Subsidieplafond Brede School Beemster 2017  € 25.600,- 
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