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Raadsvoorstel en ontwerpbesluit

Registratienummer: 1455114

Datum voorstel:

Commissie

9 oktober 2018 Portefeuillehouder: J.R.P.L. Dings

16 oktober 2018 Gemeenteraad 6 november 2018

Samenvatting:
leder jaar dienen de instellingen een aanvraag in conform de Algemene Subsidieverordening
Beemster. De aanvragen voor 2019 worden ingediend op basis van Algemene
Subsidieverordening Beemster 2014 (ASB 2014) en het maatschappelijk beleidskader. Op
basis van artikel 4van 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.
ln de Begrotingsraad voor het jaar 2018 heeft de gemeenteraad ingestemd met een
bezuiniging op de subsidies. Een deel van de subsidies is als onderdeel van de dekking voor

de totale begroting 2018 en verder opgenomen.

Wijvragen u akkoord te gaan met de volgende subsidieplafonds 2019
a. Subsidieplafond 2019 € 570.779,-
b. Subsidieplafond Jeugdzorg 2019 €. 126.279,-
c. Subsidieplafond anti-discriminatie 2019, € 3.380,-

ubsid ieplafond Cliëntondersteu ning 201 I €. 88. 7 1 0,-
ubsidieplafond vluchtelingenwerk € 10.000,-
ubsidieplafond Brede School Beemster 2019 volledige rijksbijdrage combinatiefunctie.

d.s
e.S
f.s

Ondenltrerp:
Subsidieplafond 2019
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Middenbeemster, 9 oktober 2018

Aan de gemeenteraad van Beemster,

lnleiding en probleemstelling:

Op basis van artikel 4 van de ASB 2014 dient de gemeenteraad het subsidieplafond jaarlijks
vast te stellen. Het dekkingsplan is als richtlijn voor de subsidiëring genomen.

Oplossingsrichtingen:
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 gemeenteraad wordt in januarigeinformeerd over de verdeling van de gelden binnen de
verschillende plafonds.

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 de hoogte van het subsidieplafond per thema. Tevens zijn er nog 5
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.

Meetbare doelstellingen :

Maatschappelijk Beleidskader Thema 1A JONG Signaleren en Preventie
Het voorkomen van gezondheid- , opvoedíng- en ontwíkkelingsproblemen en het
wegnemen van barrières
Voorgesteld subsidieplafond € 224.853,-
Subsidieplafond 2018 € 170.792,-

Dit plafond is inclusief € 54.061,- subsidie voor onderwijs achterstandenbeleid (OAB). Dit is
een geoormerkte rijksbijdrage die ingezet moet worden voor het wegwerken of voorkomen
van ondenruijsachterstanden. Hiervoor dient een verantwoording te worden gedaan naar het
Rijk. lndien het niet juist wordt ingezet kan het geld teruggevorderd worden. Het is het eerste
jaar dat Beemster deze rijksbijdrage ontvangt. De overige bedragen in het plafond zijn
hetzelfde als in 2018 gebleven.

S u bsid ie pl afond J eu gd zorg
Voorgesteld subsidieplafond
Subsidieplafond 2018

€ 126.279,-
€ 178.000,-
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Onderdeel van dit subsidieplafond is de subsidieverlening voor de ambulante jeugdzorg

aangeboden door o.a. Parnassia (m.i.v. 2019Youz) en Spirit. Het plafond is lager in

vergelijking met 2018 omdat wij geen subsidierelatie meer hebben met GGD, wij zijn een
inkooprelatie met hen aangegaan. De instellingen hebben echter meer aangevraagd dan

beschikbaar is, maar er is geen budget binnen jeugd om deze verhoging op te vangen. Wij
blijven in gesprek met de instellingen over de vraag van de inwoners en jeugd.

S ubsid ieplafond Brede Schoo/
Voorgesteld su bsid ieplafond volledige rijksbijdrage combinatiefunctie

Het is op dit moment nog niet bekend wat de hoogte is van de (geoormerkte) rijksbijdrage
voor de combinatiefunctie. Naar venvachting wordt deze bekend gemaakt in de
decembercirculaire. U wordt voorgesteld de volledige rijksbijdrage voor de combinatiefunctie
in het subsidieplafond op te nemen. Zodra het bedrag bekend is wordt dit als subsidieplafond
gepubliceerd.

Maatschappelijk Beleidskader Thema 1B VOLWASSENEN Signaleren en Preventie
Het voorkomen van gezondheid- , opvoeding- en ontwikkelingsproblemen en het
wegnemen van barrières
Voorgesteld subsidieplafond € 3.000,-
Subsidieplafond 2018 € 6.667,-

Het voorgesteld plafond is conform het dekkingsplan van 2018

Maatschappelijk Beleidskader Thema 2 Stimulering en ondersteuning sociaal netwerk
en bevorderen zelfredzaamheid
Inwoners (dorp) leveren een actieve bíjdrage aan de fysieke woon- leefomgeving en
kunnen op eigen kracht participeren
Voorgesteld subsidieplafond € 115.493,-
Subsidieplafond 2018 € 113.493,-

Het voorgestelde plafond is hoger dan vorig jaar. Het plafond is hoger om aan de wettelijke
verplichting voor mantelzorgwaardering te voldoen. Het overige is conform het dekkingsplan
van 2018. Afgelopen jaar heeft de Regionale Stichting WonenPlus deze wettelijke verplichting
niet uit kunnen voeren door de bezuiniging.

S u bsid ie pl afond cl ië ntondersteu n i ng
Voorgesteld subsidieplafond € 88.710,-
Subsidieplafond 2018 € 88.710,-

Het voorgesteld plafond is conform het dekkingsplan van 2018
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Maatschappelük Beleidskader Thema 3a Leefomgeving en maatschappelijke
participatie CULTUUR
lnwoners zijn trots op Beemster vanwege de hoge kwaliteit van de leefomgeving en het
voorzieningenníveau
Voorgesteld subsidieplafond €214.801,-
Subsidieplafond 2018 € 209.915,-
Na verhoging in september 2018 €223.165,-

Afgelopen september heeft u ingestemd met de subsidievoortzetting van de muziekschool en

een verhoging bij het Historisch Genootschap Beemster (HGB) en speeltuin de
Vreugdegaard, deze subsidies zijn meegenomen in het plafond. Op dit moment zijn wij in
gesprek met het HGB over het beheer van de historische gebouwen en bijbehorende kosten,
u zal hier op een later moment geTnformeerd over worden.
Daarnaast is éénmalig een subsidie van € 5.000,- toegevoegd aan het plafond voor
activiteiten met betrekking tot 20 jaar werelderfgoed. Dit bedrag is meegenomen als
incidenteel bedrag in de meerjarenbegroting.

De overige bedragen in het plafond zijn hetzelfde als in het dekkingsplan van 2018

Maatschappelijk Beleidskader Thema 3b Leefomgeving en maatschappelijke
participatie SPORT
Inwoners zijn trots op Beemster vanwege de hoge kwaliteit van de leefomgeving en het
voorzieningenniveau
Voorgesteld subsidieplafond € 12.632,-
Subsidieplafond 2018 € 12.632,-

Het voorgesteld plafond is conform het dekkingsplan van 2018

Fi nancitile consequenties/risico's :

. Tegenover de subsidie voor de ondenrvijsachterstanden staat de rijksbijdrage voor
Ondenuijskansenbeleid.

. De subsidie van € 5000,- m.b.t. 20 jaar werelderfgoed is eenmalig meegenomen in de
meerjarenbegroting.

. De subsidie voor mantelzorgwaardering (€ 4.000,-) wordt gedekt uit het stelpost Wmo.

. Het overige is conform dekkingsplan 2018.

Voorgesteld subsidieplafond 201 9

lA Jong
1B Volwassenen
2 Stimulering en ondersteuning
3A Cultuur
38 Sport

€224.853,-
€ 3.000,-
€ 1 15.493,-
€.214.801,-
€ 12.632,-
€,570.779,-
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Jeugdplafond
Clientondersteuning
vluchtelingenwerk
anti-discriminatie
brede school

€ 126.279,-
€ 88.710,-
€ 10.000,-
€ 3.380,-
Volledige rijksbijdrage

Communicatie:

Het subsidieplafond wordt gepubliceerd op overheid.nl. De instellingen kunnen bezwaar
aantekenen tegen het besluit.

Monitori ng/eval uatie :

Na afloop van het jaar 2019 dienen de instellingen aanvraag voor de vaststelling 2019 in te
dienen.

Voorstel:

Akkoord te gaan met de volgende subsidieplafonds 2019
a. Subsidieplafond 2019 € 570.779,-
b. Subsidieplafond Jeugdzorg 2019 126.279,-
c. Subsidieplafond Anti-discriminatie 2019, € 3.380,-
d. Subsidieplafond Cliëntondersteuning 2019 €88.71 0,-
e. Subsidieplafond Vluchtelingenwerk € 10.000,-
f. Subsidieplafond Brede School Beemster 2019: Volledige rijksbijdrage combinatiefunctie

ren van Beemster,

A.J.M van Beek c van u

burgemeester secretaris

Bijlage(n): 1 (aanbiedingsbrief)

b
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De raad van de gemeente Beemster,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 oktober 2018,

BESLUIT:

De volgende subsidieplafonds voor 2019 als volgt vast te stellen.
a. Subsidieplafond 2019 C 570.779,-
b. Subsidieplafond Jeugdzorg 2019 126.279,-
c. Subsidieplafond Anti-discriminatie 2019, € 3.380,-
d. Subsidieplafond Cliëntondersteuning 2019 €. 88.710,-
e. Subsidieplafond Vluchtelingenwerk € 10.000,-
f. Subsidieplafond Brede School Beemster 2019: Volledige rijksbijdrage combinatiefunctie.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad d.d. 6 november 2018

A.J.M. van Beek
voorzitter

M. Timmerman
griffìer


