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Datum voorstel

Commissie:

24 juli 2018 Portefeuillehouder: Dings

25 september 2018 Gemeenteraad: 25 september 2018

Samenvatting:
Op 7 november 2017 heeft de raad het subsidieplafond 2018 vastgesteld. Naar aanleiding van

de bezuinigingen is het plafond lager vastgesteld in vergelijking met 2017. Veel subsidies, in
met name thema 3 (Sport en Cultuur) van het maatschappelijk beleidskader, zijn 50o/o

bezuinigd en een aantal subsidies wordt met ingang van 2Q19 stopgezet.
Zeven verenigingen en/of instellingen hebben een beanvaar ingediend tegen de lagere
subsidieverlening. Alle bezwaren zijn voor gelegd aan de bezwaarcommissie en zij hebben
naar aanleiding van de hoorzittingen een advies uitgebracht. Over de adviezen van de
bezwaarcommissie heeft het college afgelopen weken een besluit genomen. Deze besluiten
hebben financiële gevolgen en daarmee ook gevolgen voor het subsidieplafond.
Er mag geen subsidie verleend worden als dit het subsidieplafond overschrijdt (art 4:25,lid 2

Awb). Het subsidieplafond moet daarom aangepast worden.

Ondenrerp:
Verhogen subsidieplafond 201 8
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Middenbeemster, 24 iuli 2018

Aan de gemeenteraad van Beemster,

I nleiding en probleemstelling:

Op 7 november 2017 heeft de raad het subsidieplafond 2018 vastgesteld. Naar aanleiding

van de bezuinigingen is het plafond lager vastgesteld in vergelijking met 2017 . Veel
subsidies, in met name thema 3 (Sport en Cultuur) van het maatschappelijk beleidskader, zijn
met 50% bezuinigd en een aantal subsidies wordt met ingang van 2019 stopgezet.
Zeven verenigingen en/of instellingen hebben een bezwaar ingediend tegen de bezuiniging

op de subsidie, respectievelijk;
1. Stichting Onder de Linden
2. Beemsters Muziekvereniging Fanfare (Fanfare)

3. Stichting Speelgelegenheid Middenbeemster (Vreugdegaard)
4. Stichting Muziek aan de Middenweg
5. Stichting Openbare Bibliotheek Waterland (Bibliotheek)

6. Stichting Muziekschool Waterland (Muziekschool)
7. Vereniging Historisch Genootschap Beemster (HGB)

Alle bezwaren zijn voor gelegd aan de bezwaarcommissie en zij hebben naar aanleiding van

de hoorzittingen een advies uitgebracht. Deze besluiten hebben financiële gevolgen en

daarmee ook gevolgen voor het subsidieplafond. Er mag geen subsidie verleend worden als

dit het subsidieplafond overschrijdt (art 4:25,lid 2 Awb). Het subsidieplafond is op dit moment

bereikt en zal daarom verhoogd moeten worden.

De bezwaren van Stichting Onder de Linden, Fanfare en Stichting Muziek aan de Middenweg

zijn ongegrond verklaard.

Vreuodeqaard
Vreugdegaard heeft een bezwaar ingediend tegen de subsidieverlaging van € 3.500,- naar

€ 1.750,-, omdat zij voor het verleende bedrag het onderhoud van de speeltuin niet meer

kunnen uitvoeren en dat de speeltuin dan terug wordt gegeven aan de gemeente. Het

bestuur onderhoudt de speeltuin met veel vrijwilligers en voor grotere uitgaven wordt actief
naar sponsoring gezocht. ln de zitting van de bezwaarcommissie is de opdracht gegeven om

met elkaar in gesprek te gaan en tot een gezamenlijke oplossing te komen. Het bezwaar van

Vreugdegaard is daarom tijdelijk aangehouden.

Er heeft een gesprek plaatsgevonden met het bestuur van Vreugdegaard. Naar aanleiding
van dit gesprek is het bestuur gaan nadenken hoe zij de speeltuin op een minimale, maar

veilige manier kunnen onderhouden. Het bestuur heeft een aangepaste begroting ingediend

en aangegeven het onderhoud te kunnen doen voor € 2.800,-.
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Als de subsidie voor Vreugdegaard op het verleende bedrag blijft staan, stoot het bestuur de
speeltuin af. De gemeente is dan verantwoordelijk voor het onderhoud van de speeltuin en
komen de bijbehorende kosten voor de gemeente.
Het sluiten van de speeltuin is op dit moment geen optie; de speeltuin is de enige openbare
speelvoorziening in het noordwestelijke kwadrant van Middenbeemster. De kinderen in dit
deel van de wijk moeten dan de drukke Middenweg en/of Rijperweg oversteken en dit zal

onveilige situaties geven.
Het voorstel is om de subsidie met € 750,- te verhogen naar een bedrag van € 2.500,-. De

verhoging van de subsidie weegt niet op tegen de kosten die de gemeente moet betalen als
het bestuur de speeltuin afstoot.

HGB
Het bezwaar van het HGB is gegrond verklaard door de bezwaarcommissie. Voor dit is er
een beslissing op de bezwaar genomen. Het college heeft het voorstel van de
bezwaarcommissie overgenomen, een verhoging van het subsidiebedrag met € 3.500,- naar
het oorspronkelijke bedrag van € 14.000,-.

Muziekschool
Het bezwaar van de muziekschool is gegrond verklaard door de bezwaarcommissie. Voor dit
is er een beslissing op de bez¡,taar genomen. Het college heeft het voorstel van de
bezwaarcommissie overgenomen, een verhoging van de subsidieverlening van € 25.000,-
naar € 34.000,-, respectievelijk een verhoging van € 9.000,-.

Bibliotheek
Het bezwaar van de bibliotheek is gegrond verklaard door de bezwaarcommissie. Het college
heeft het voorstel van de bezwaarcommissie overgenomen. Deze beslissing heeft op dit
moment geen financiële gevolgen, aangezien voor 2018 nog geen bezuiniging op de subsidie

aan de bibliotheek was opgenomen.

Oplossingsrichti ngen :

De verhoging van de subsidie voor de Muziekschool, het HGB en de Vreugdegaard passen

niet binnen het subsidieplafond. Met de subsidieverhogingen zoals genoemd in
bovenstaande gaan wij het subsidieplafond overschrijden. Het plafond moet als volgt

aangepast worden:
Thema 3, Cultuur
Vastgesteld plafond € 209.915,-
Verhoging subsidie Vreugdegaard € 750,-
Verhoging subsidie HGB € 3.500,-
Verhoging subsidie Muziekschool € 9.000,-
Voorgesteld plafond €.223.165,-

Totaal subsidieplafond
Vastgesteld plafond
Voorgesteld plafond

€ 510.219,-
€ 523.469,-
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Meetbare doelstel lingen :

De subsidie wordt rechtmatig verleend

Als het subsidieplafond conform verhoogd wordt, zijn de kansen op beroep door de
genoemde verenigingen sterk verminderd.

Eind 2017 is besloten te bezuinigen op de subsidies. Deze bezuiniging is niet in één keer in

de begroting venrverkt. Hierdoor was er nog een budget beschikbaar binnen de subsidies, dat
niet was opgenomen in het subsidieplafond. Dit geld (€ 5.697,-) kan worden ingezet voor de
verhoging van de subsidie naar aanleiding van de beaivaren. Hierdoor is er per saldo nog een
tekort van € 7.553,- op de verhoging van het plafond. Het dekkingsplan is ten gunste van de
algemene reserve gekomen, daarom het voorstel om het tekort op de verhoging ook te
dekken uit de algemene reserve.

Communicatie:

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

Monitoring/eval uatie :

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

Voorstel:
- Het subsidieplafond 2018 te verhogen met een bedrag van € 13.250
- Het tekort van € 7.553,- ten laste van de algemene reserve brengen.

burgem eester en van Beemster,

Financiële consequenties/risico's :

Verhoging plafond thema 3 € 13.250,-
o Verhoging subsidie Vreugdegaard
. Verhoging subsidie HGB
. Verhoging subsidie Muziekschool

€ 1.750,- naar € 2.500,-
€ 10.500,- naar € 14.000,-
€ 25.000,- naar € 34.000,-,

n Beek

= € 750,-

= € 3.500,-.

= € 9.000,-.

C.P. van Duivenvoorde
secretaris

Uo4 loÞ
A.J

Bijlage
- raadsbesluit

burgemeester
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De raad van de gemeente Beemster,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 juli2018,

BESLUIT:

Het subsidieplafond 2018 te verhogen met € 13.250,- en het tekort van € 7.553,- ten laste
leggen van de algemene reserve.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad d.d. 25 september 2018.

A.J.M. van Beek
voorzitter

M. Timmerman
griffier


