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Geachte leden van de raad,

Bijgaand ontvangt u het raadsvoorstel en -besluit voor het vaststellen van de hoogte van

het subsidieplafond 2019. Aanvullend op dit voorstel en besluit ontvangt u deze

aanbiedingsbrief. ln deze brief willen wij uitleg geven over een aantal onderdelen binnen het

subsidieplafond 201 9 zoals voorgesteld wordt.'

De basis voor het subsidieplafond 2019 is het subsidieplafond 2018, inclusief de besloten

bezuinigingen bij de begrotingsbehandeling 2018 en de gevolgen van een aantal

bezwaarschriften, zoals vastgesteld op 25 september 2018 in de raad.

Toevoegingen ten opzicht van het subsidieplafond 2018 zijn:
. Het mantelzorgcompliment: dit betreft een verplichting vanuit het rijk. Dit is al eerder

door het college in september besloten.
. De gelden t.b.v. ondenruijsachterstanden beleid (OAB): dit zijn geoormerkte

rijksgelden die wij als gemeente voor de eerste maal ontvangen in 2019.
. De subsidie van € 5.000,- in het kader van de viering 20 jarig werelderfgoed: maakt

onderdeel uit van het totaal gevraagd budget van € 17.500,- voor dit doel.

Na behandelinq en vaststellinq subsidieplafond 2019
Met deze br'tef witlen wij tevens nader ingaan op een aantal zaken die gevolgen kunnen

hebben voor de hoogte van het subsidieplafond 2019 en verder.

H istorisch G enootschap Beemster (HG B)
Met het HGB is in 1998 overeengekomen datzij het beheer van de twee musea, Agrarisch
museum en Betje Wolff, op zich nemen. Beide panden waren voor deze tijd in beheer van

de gemeente. Hierbij is ook overeen gekomen dat de HGB jaarlijks een bedrag ontvangt van

de gemeente voor het beheer van beide panden. Tot op heden is deze bijdrage verstrekt

onder de vlag van de subsidies.
Bij de begrotingsbehandelin g 2018 is door de raad besloten een bezuiniging op de

suUs¡O¡es door te voeren, zo ook op de subsidie aan het HGB. ln een gesprek op 20

september 2018 tussen het bestuur van het HGB en het college is duidelijk geworden dat
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het in feite geen subsidie zou moeten zijn, maar een bijdrage aan het onderhoud van de
twee panden. Op dit moment is er tevens sprake van achterstallig onderhoud. Het college
heeft in ditzelfde gesprek aangegeven te willen kijken naar mogelijkheden om de staat van
onderhoud aan de panden te verbeteren. Het is dan ook van wederzijds belang dat wij hier
samen uitkomen.

Subsidie preventíeve aanpak ieuqd
De komende tijd zal er onderzocht worden of meer inzet en/of wijzigingen in het voorveld
noodzakelijk zijn. Dit kan tot gevolg hebben dat er meer subsidie beschikbaar gesteld moet
worden voor het voorveld. Uiteraard zal gekeken worden naar een dekking binnen de
begroting, maar wij sluiten niet uit dat dit niet haalbaar zal ziin.

Voor beide ondenruerpen zullen wij in het voorjaar bij u terugkomen met een concreet
voorstel over de invulling en de (financiële) consequenties.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geinformeerd

Hoogachtend,
van Beemster.

tJM
A.J.M. van Beek
burgemeester

c . van uivenvoorde
gemeentesecretaris


