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Samenvatting:
leder jaar dienen de instellingen een aanvraag in conform de Algemene Subsidieverordening
Beemster. De aanvragen voor 2018 worden ingediend op basis van Algemene

Subsidieverordening Beemster 2014 (ASB 2014) en op basis van het maatschappelijk
beleidskader.
Op basis van artikel 4van de ASB 2014 dient de gemeenteraad het subsidieplafond jaarlijks

vast te stellen. Het plafond is het maximale bedrag dat als subsidie verleend kan worden op

basis van de ASB 2014.
De raad wordt voorgesteld om de subsidieplafonds als volgt vast te stellen.
a. Subsidieplafond 201 I € 573.219,-
b. Subsidieplafond Jeugdzorg 2018 € 235.617,-
c. Subsidieplafond anti-discriminatie 2018, € 3.255,-
d. Subsidieplafond Cliëntondersteuning 2018 € 88.710,-
e. Subsidieplafond Brede School Beemster 2018 volledige rijksbijdrage combinatiefunctie

Onderwerp:
Vaststellen subsidieplafonds voor 201 8
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Middenbeemster, 3 oktober 2017

Aan de gemeenteraad van Beemster,

Inleiding en probleemstelling:
Een van de doelstellingen van het Maatschappelijk Beleidskader is dat instellingen en

organisaties elkaar door middel van samenwerking versterken. Op basis van artikel 4 van de
ASB 2014 dient de gemeenteraad het subsidieplafond jaarlijks vast te stellen.
Het subsidieplafond is het maximale budget dat de gemeenteraad aan subsidie kan verlenen
Het budget van 2017 is als richtlijn voor de subsidiering genomen.

Oplossi ngsrichtingen :

De gemeenteraad heeft de bevoegdheid om de hoogte van het totale subsidiebedrag vast te
stellen. De bevoegdheid van de wijze van verdeling van dit subsidiegeld ligt bij het college.
De raad wordt in januari geinformeerd over de verdeling van de gelden binnen de
verschillende plafonds.

Op dit moment is de financiële situatie van Beemster zorgwekkend. Eén van de
mogelijkheden die genoemd is als oplossing, is een bezuiniging op de subsidie.
Een subsidie kan niet per direct afgebouwd worden, er moet hierbij rekening gehouden

worden met een redelijke termijn.

De activiteiten binnen thema 1 en 2 hebben betrekking op laagdrempelige en algemeen
toegankelijke basisvoorzieningen en preventieve activiteiten (voorveld). Met deze activiteiten
streven wij op de langere termijn om lagere kosten te hebben in de (langdurige) zorg.

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. Bij de financiële consequenties treft
u het subsidieplafond aan, in dit plafond wordt een onderscheid gemaakt per thema van het
Maatschappelijk Beleidskader.

Maatschappelijk Beleidskader Thema 1A JONG Signaleren en Preventie
Het voorkomen van gezondheid- , opvoeding- en ontwikkelíngsproblemen en het
wegnemen van barrières
Voorgesteld subsidieplafond € 143.571,-
Subsidieplafond 2017 € 124.757,-

Er wordt u een hoger plafond voorgesteld dan voor 2017. De subsidie voor activiteiten zoals
het schoolmaatschappelijk werk en de peuteropvang wordt opgenomen in dit plafond. Het
hogere plafond komt door de hogere subsidie voor het schoolmaatschappelijk werk.
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Na overleg met Clup Welzijn is gebleken dat 10 uur per week jongerenwerk niet voldoende is
om te doen wat nodig is in de gehele Beemster (ambulant werk, individuele begeleiding,
vraaggerichte activiteiten voor en door jongeren en afstemming met ketenpartners). Clup
Welzijn venryacht dat 20 uur per week voldoende is om beter aan de vraag te kunnen doen,
dit komt overeen met een hogere subsidie van € 26.000,-. Ondanks dat de nut en noodzaak
wordt gezien, is er vanuit de subsidiebudgetten op dit moment geen dekking voor de
urenuitbreiding.

Met ingang van 1 januari 2018 is de harmonisatie van peuteropvang een feit. De

harmonisatie heeft een consequentie op de hoogte en de verdeling van de subsidie voor de
peuteropvang. De raad zal hierover een apart voorstel ontvangen. Voor nu wordt hetzelfde

bedrag als voor 2017 opgenomen in het subsidieplafond.

ln 2017 was dit subsidieplafond € 178.000,-. Het hogere bedrag komt door de toevoeging van
de subsidie voor de inzet van de GGZ in het jeugdteam aan het plafond. De raad heeft in mei
2017 besloten de inzet voor het jeugdteam ten laste te leggen van het positief resultaat van

2016. Deze inzet van GGZ in het jeugdteam moet in 2018 voortgezet worden. Bij de
uitvoering van deze taken wordt geprobeerd te voorkomen dat de kosten van specialistische
jeugdzorg te hoog worden. De dekking voor de hogere subsidie wordt ten laste gelegd van de
regionale kosten. Een deel cliëntondersteuning door Stichting MEE is ondergebracht onder
het plafond cliëntondersteuning. En een deel is overgeheveld aan het subsidieplafond
Maatschappelijk Beleidskader Thema 2 Stimulering en ondersteuning sociaal netwerk en

bevord ere n ze lfred za a m h e i d .

Su bsidieplafond Jeugdzorg
Voorgesteld su bsidieplafond
Subsidieplafond 2017

Subsidieplafond Brede School
Voorgesteld su bsidieplafond ;

Subsidieplafond 2017

€235.617,-
€ 178.000,-

volledige rijksbijdrage com binatiefunctie
€ 25.600,-

Het is op dit moment nog niet bekend wat de hoogte is van de (geoormerkte) rijksbijdrage
voor de combinatiefunctie. Naar verwachting wordt deze bekend gemaakt in de

decembercirculaire. De raad wordt voorgesteld de volledige rijksbijdrage voor de
combinatiefunctie als subsidieplafond op te nemen. Zodra het bedrag bekend is wordt dit als
subsidieplafond gepubliceerd.

Maatschappelijk Beleidskader Thema lB VOLWASSENEN Signaleren en Preventie
Het voorkomen van gezondheíd- , opvoeding- en ontwikkelíngsproblemen en het
wegnemen van barrières
Voorgesteld subsidieplafond € 6.667,-
Subsidieplafond 2017 € 6.667,-
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De subsidie voor het Hospice Thuis van Leeghwater is een onderdeel van thema 18. het

hospice ontvangt een garantiesubsidie voor 10 jaar. 2018 is het laatste jaar van deze
garantiesubsidie. Deze subsidie zal voor het laatste jaar verleend worden.

Maatschappelijk Beleidskader Thema 2 Stimulering en ondersteuning sociaal netwerk
en bevorderen zelfredzaamheid
lnwoners (dorp) leveren een actieve bijdrage aan de fysieke woon- leefomgeving en
kunnen op eigen kracht participeren
Voorgesteld subsidieplafond € 143.571,-
Subsidieplafond 2017 € 127.436,-

ln 2017 was dit plafond € 127 .436,-. Het hogere bedrag komt door een verschuiving van

subsidie tussen het jeugdplafond en het algemene subsidieplafond. Een deel van de subsidie
(deelname aan het jeugdkernteam) voor Stichting Maatschappelijk Dienstverlening (AMW)

wordt in 2017 gefinancierd uit het subsidieplafond voor jeugd. Met ingang van 2018 wordt dit
overgeheveld en toegevoegd aan het plafond van dit thema uit het beleidskader. Deze

verandering heeft geen gevolgen voor de uitvoering en ook geen financiële consequenties.

De subsidie voor het vluchtelingenwerk is onderdeel geworden van het subsidieplafond voor

thema 2. Voorheen was er geen subsidierelatie met vluchtelingenwerk, maar werd er gewerkt

op basis van inkoop. Op de kostenplaats van vluchtelingenwerk is budget voor de subsidie.

Subsidieplafond cl iäntondersteu ning
Voorgesteld subsidieplafond € 88.710,-
Subsidieplatond 2017 € 88.600,-

Het subsidieplafond van 2017 was € 88.600,-. Een deel van de subsidie voor Stichting MEE

werd afgelopen jaar gefinancierd uit het subsidieplafond voor jeugd voor deelname aan het
jeugdkernteam. Met ingang van 2018 valt dit onder het plafond cliëntondersteuning. Deze

verandering heeft geen gevolgen voor de uitvoering en ook geen financiële consequenties.

Maatschappelijk Beleidskader Thema 3a Leefomgeving en maatschappeliike
participatie
CULTUUR
lnwoners zijn trots op Beemster vanwege de hoge kwaliteit van de leefomgeving en het
voorzieningenniveau
Voorgesteld subsidieplafond € 253.091,-
SubsidieplaÍond 2017 € 255.431,-

Het plafond is lager dan in 2017, dit komt omdat er geen subsidie meer verleend wordt aan

de vereniging vrijwillige brandweer. Er zijn geen verandering binnen de culturele

verenigingen. De verenigingen blijven de samenwerking opzoeken.
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Maatschappelijk Beleidskader Thema 3b Leefomgeving en maatschappeliike
participatie SPORT
lnwoners zijn trots op Beemster vanwege de hoge kwaliteit van de leefomgeving en het
voorzieningenniveau
Voorgesteld subsidieplafond €26.319,-
Subsidieplalond 2017 C26.319,-

Er zijn geen verandering binnen de sportverenigingen. De verenigingen blijven de
samenwerking opzoeken.

Meetbare doelstelli ngen :

De subsidie wordt rechtsgeldig verleend

Financiële consequenties/risico's :

Het budget van 2017 is als richtlijn voor de subsidiering genomen. Het subsidieplafond dat
voorgesteld wordt is € 573.219,-.

Het hogere subsidieplafond heeft met name te maken met de verhoging en/of overheveling
van de volgende budgetten:

overheveling thema 2
overheveling thema 1a

AMW
Vluchtelingenwerk
Schoolmaatschappelijk werk

€ 7.949,-

€ 10.000,-

€ 20.000,-

S u bsid ie pl afo nd Rijksg e I d e n S u b sid ie pl afo nd Rii ksgel d e n

Totaal subsidieplafond
thema 3b
thema 3a

thema 2
thema lb
thema 1a

€ 540.610,-

€ 26.319,-

€ 255.431

€ 127.436
€ 6.667
€. 124.757

€, 573.219,-

€ 26.319

€ 253.091

€. 143.571

€ 6.667,-

€ 143.571,-

Brede School Beemster

Cliëntondersteuning

Anti Discriminatie
Jeugdzorg (o.a. GJG, ambulante ieugdzorg)

€ 25.600,-

€ 88.600,-

€ 3.255,-

€ 178.000,-

Volledige
riiksbijdrage

€ 88.710,-

€ 3.255,-

€235.617,-
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Communicatie:
Het subsidieplafond wordt gepubliceerd op overheid.nl. De instellingen kunnen bezwaar

aantekenen tegen het besluit. Daarnaast worden alle partijen op voorhand geÏnformeerd over
mogelijk komende bezuinigingen.

Monitoring/evaluatie :

Na afloop van het jaar2018 dienen de instellingen aanvraag voorde vaststelling 2018 in te
dienen.

Voorstel:
De subsidieplafonds voor 2018 als volgt vast te stellen:
a. Subsidieplafond 201 8 € 573.219,-
b. Subsidieplafond Jeugdzorg 2018 € 235.617 ,-

c. Subsidieplafond anti-discriminatie 2018 €. 3.255,-
d. Subsidieplafond Cliëntondersteuning 2018 € 88.710,-
e. Subsidieplafond Brede School Beemster 2018 volledige rijksbijdrage combinatiefunctie

bu uders van Beemster,

Bijlage(n): raadsbesluit

A.J.M. van Beek
burgemeester

A.G. Dehé
loco-secretaris
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De raad van de gemeente Beemster,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 oktober 2017,

BESLUIT:

De subsidieplafonds voor 2018 als volgt vast te stellen:
a. Subsidieplafond 2018 €. 573.219,-
b. Subsidieplafond Jeugdzorg 2018 €. 235.617,-
c. Subsidieplafond anti-discriminatie 2018 €3.255,-
d. Subsidieplafond Cliëntondersteuning 2018 € 88.710,-
e. Subsidieplafond Brede School Beemster 2018 volledige rijksbijdrage combinatiefunctie

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad d.d. 7 november 2017

A.J.M. van Beek
voorzitter

M. Timmerman
griffier


