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

Beemster. De aanvragen voor 2020 worden ingediend op basis van Algemene

Subsidieverordening Beemster 2014 (ASB 2014) en het maatschappelijk beleidskader.

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 subsidieplafond is als volgt samengesteld:
a. Subsidieplafond 2020 € 601.581,-
b. Subsidieplafond Jeugdzorg 2020 € 126.279,-
c. Subsidieplafond anti-discriminatie 2O2O €.3.380,-
d. Subsidieplafond Cliëntondersteuning 2020 € 95.865,-
e. Subsidieplafond Vluchtelingenwerk € 11.000,-
f . Subsidieplafond Brede School Beemster 2020 volledige rijksbijdrage combinatiefunctie

Onderwerp:
Subsidieplafonds 2020
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Middenbeemster, 24 september 2019

Aan de gemeenteraad van Beemster,

lnleiding en probleemstelling:
Op basis van artikel 4van de ASB 20'14 dient de gemeenteraad het subsidieplafond jaarlijks

vast te stellen. De kadernota 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 gemeenteraad wordt in januarigeihformeerd over de verdeling van de gelden binnen de

verschillende plafonds.

De activiteiten binnen thema 1 en 2 hebben betrekking op laagdrempelige en algemeen
toegankelijke basisvoozieningen en preventieve activiteiten (voorveld). Met deze activiteiten
streven wij om op de langere termijn 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.

Maatschappelijk Beleidskader Thema 1A JONG Signaleren en Preventie
Het voorkomen van gezondheid- , opvoeding- en ontwikkelingsproblemen en het
wegnemen van barrières
Voorgesteld subsidieplafond €247.092,-
Subsidieplafond 2019 €224.853,-

Het voorgestelde plafond is hoger dan het subsidieplafond van 2019. Dit komt door toename
van OAB-gelden vanuit de Rijksbijdragen en de opgenomen subsidie van € 16.200,- voor
Buurtgezinnen. Het subsidieplafond is inclusief het ondenuijsachterstandenbudget (OAB-
gelden).

Subsidieplafond Jeugdzorg
Voorgesteld subsidieplafond
Subsidieplafond 2019

€.126.279,-
€ 126.279,-

Het voorgesteld plafond is conform het subsidieplafond van 2019
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Subsidieplafond Brede School
Voorgesteld subsidieplafond ; volled ige rijksbijdrage combinatiefu nctie

Het is op dit moment nog niet bekend wat de hoogte is van de (geoormerkte) rijksbijdrage
voor de combinatiefunctie. Naar venuachting 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 2019 € 3.000,-

Het voorgesteld plafond is conform het subsidieplafond van 2019.

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
Voorgesteld subsidieplafond € 123.682,-
Subsidieplafond 2019 € 115.493,-

Het voorgesteld plafond is hoger dan het subsidieplafond van 2019. Dit komt door een hogere
subsidieverlening aan Stichting Maatschappelijke Dienstverlening en Regionale Stichting
WonenPlus.

Su bsid ieplafond cliëntondersteuning
Voorgesteld subsidieplafond € 95.865,-
Subsidieplafond 2019 € 88.710,-

Het voorgesteld plafond is hoger dan het subsidieplafond van 2019. Dit komt door een hogere
subsidieverlening aan Stichting MEE Amstel en Zaan.

Maatschappelijk Beleidskader Thema 3 Leefomgeving en maatschappelijke participatie
CULTUUR en SPORT
Inwoners zijn trots op Beemster vanwege de hoge kwaliteit van de leefomgeving en het
voorzieningenniveau
Voorgesteld subsidieplafond € 227 .807 ,-
Subsidieplafond 2019 €.227 .433,-
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Het voorgestelde plafond is hoger dan het subsidieplafond van 2019. Dit betreft een hogere

subsidieverlening aan het Historisch Genootschap Beemster (HGB) voor het

meerjarenonderhoudsplan. ln 2019 maakte een éénmalige subsidie voor 20 jaar

Werelderfgoed onderdeel uit van het subsidieplafond.

Meetbare doelstel lingen :

De subsidie wordt rechtsgeldig verleend

Fi nanciële consequenties/risico's :

Het subsidieplafond past binnen het beschikbare budget zoals het is opgenomen in de

kadernota en de meerjarenbegroting.
1A Jong €247.092,-
18 volwassenen € 3.000,-

2 Stimulering en ondersteuning € 123.682,-

3 Cultuur en sport €227.807
Totaal subsid ie pl afond € 601.581,-

Jeugdplafond
Clientondersteuning
Vluchtelingenwerk
Anti-discriminatie
Brede school

€ 126.279,-
€ 95.865,-
€ 11.000,-
€ 3.380,-

Volledige rijksbijdrage

Gommunicatie:
Het subsidieplafond wordt gepubliceerd op overheid.nl. De instellingen kunnen bezwaar

aantekenen tegen het besluit van de subsidieverlening.

Relatie met fusie:
Niet van toepassing

Monitori ng/eval uatie :

Na afloop van het jaar 2O2Q dienen de instellingen een aanvraag voor de vaststelling 2O2O in

te dienen.

Voorstel:
De subsidieplafonds 2O2O als volgt vast te stellen:
a. Subsidieplafond 2020 € 601.581,-
b. Subsidieplafond Jeugdzorg 2020 € 126.279,-
c. Subsidieplafond anti-discriminatie 2020 €3.380,-
d. Subsidieplafond Cliëntondersteuning 2Q20 € 95.865,-
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e. Subsidieplafond Vluchtelingenwerk € 11.000,-
f . Subsidieplafond Brede School Beemster 2020 volledige rijksbijdrage combinatiefunctie

burgemeester en wethouders van Beemster,

t.]0/ì U>
A.J.M van Beek
burgemeester

P. van
secretaris

Bijlage:
- raadsbesluit
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De raad van de gemeente Beemster,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 september 2019,

BESLUIT:

De subsidieplafonds 2020 als volgt vast te stellen:
a. Subsidieplafond 2020 € 601 .581 ,-
b. Subsidieplafond Jeugdzorg 2020 € 126.279,-
c. Subsidieplafond anti-discriminatie 2020 €. 3.380,-
d. Subsidieplafond Cliëntondersteuning 2O2O € 95.865,-
e. Subsidieplafond Vluchtelingenwerk 2020 € 1 1.000,-
f. Subsidieplafond Brede School Beemster 2020 volledige rijksbijdrage combinatiefunctie

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad d.d. 5 november 2019

A.J.M. van Beek
voorzitter

M. Timmerman
griffier


