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Incidentele middelen t.b.v. kleine subsidies

Voorgesteld besluit
1. Een bedrag van C 433.800,- in 2017 in te zetten voor:
a. een afbouwregeling voor subsidies die definitief stopgezet worden;
b. de afkoop van oude verplichtingen van speeltuinen en scouting en het op orde
brengen van de veiligheid en het onderhoudsniveau van speeltuinen en
scoutingvoorzieningen;
c. ondersteuning van verenigingen bij crowdfunding, fondsenwerving, marketing
en publiciteit;
d. de HaFaBra-opleiding bij verenigingen als onderdeel van het
cultuureducatiebeleid;
2. het totale bedrag van C 631.000,- via budgetoverheveling bij de

jaarrekening 2016 over te hevelen naar 2017.
Samenvatting
Op 28 juni 2016 is het nieuwe Subsidiekader Kleine Subsidies door uw raad
vastgesteld. Aangezien er sprake is van een bezuinigingstaakstelling heeft uw raad
incidenteel budget beschikbaar gesteld ten behoeve van overgangskosten en
frictiekosten die gepaard gaan met het stopzetten en verminderen van subsidies. Het
voorstel is om een aantal maatregelen te nemen om de overgang van structurele
jaarlijkse subsidie naar kortlopende opstartsubsidie te stimuleren en mogelijk te
maken.

Inleiding
Een bezuinigingstaakstelling voor kleine subsidies was de aanleiding om alle huidige
kleine subsidies te stoppen en een nieuw subsidiekader op te stellen. Op 28 juni 2016
is het nieuwe Subsidiekader Kleine Subsidies vastgesteld. Er is in het voorstel destijds
aangegeven dat er vanwege het stopzetten van alle kleine subsidies overgangskosten
en/of frictiekosten werden verwacht, welke nog in beeld gebracht moesten worden.
Inmiddels zijn de individuele gevolgen voor de huidige subsidieontvangers beter in
beeld en ligt een concreet voorstel voor.
Doelstelling
Met de voorgestelde maatregelen willen we het voor organisaties, die jarenlang
subsidie hebben ontvangen, mogelijk maken om minder afhankelijk te worden van
structurele subsidies. Ook is een oplossing gezocht voor de geconstateerde
knelpunten die zijn ontstaan door het vaststellen van het nieuwe Subsidiekader
Kleine Subsidies.

Argumenten
Het nieuwe subsidiekader omschrijft een andere manier van subsidiëren die meer
gericht is op het stimuleren van initiatieven en minder op structurele financiering. Dit
vraagt om een andere aanpak van organisaties die vaak jarenlang structureel een
subsidie hebben ontvangen.
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De betrokken organisaties is gevraagd om knelpunten aan te geven. De volgende
knelpunten kunnen met de incidenteel beschikbare middelen worden opgelost:
Afbouwregeling
Het is niet reëel om te verwachten dat organisaties die vaak jarenlang subsidie
hebben ontvangen direct volledig zonder subsidie kunnen. Dit vraagt bijvoorbeeld om
investeringen, deskundigheidsbevordering of er worden advieskosten gemaakt. Voor
organisaties waarvan de subsidie volledig stopt en die ook geen andere mogelijkheid
hebben om incidentele subsidie aan te vragen is daarom het voorstel de subsidie af
te bouwen. Dat wil concreet zeggen dat er in 2017 nog éénmalig 50% van het
oorspronkelijke subsidiebedrag wordt toegekend. Het bedrag kan naar eigen inzicht
worden besteed ten behoeve van doorontwikkelkosten. Verantwoording van deze
subsidie vindt conform de Algemene Subsidieverordening plaats.

Oude verplichtingen en investeringen speeltuinen en scouting
Een belangrijke structurele kostenpost van speeltuinen en scouting bestaan uit
onderhoud en vervanging van materiële zaken zoals speeltoestellen. Door oude
verplichtingen af te kopen, achterstallig onderhoud weg te werken en investeringen
te doen om de veiligheid c.q. voorzieningen op orde te brengen worden de structurele
lasten teruggebracht. Met deze eenmalige investeringsimpuls geven we deze
organisaties een betere financiële uitgangspositie. De structurele lasten worden
verlaagd en kunnen zij beter zelf dragen. Hierdoor worden zij minder afhankelijk van
structurele subsidie.
Verenigingsondersteuning
Amateurkunstverenigingen is gevraagd wat zij nodig hebben om meer eigen
inkomsten te verwerven. Zij hebben aangegeven dat er behoefte is aan
ondersteuning bij crowdfunding, fondsenwerving, marketing en publiciteit voor
amateurpresentaties. De nadere invulling zal in overleg met deze organisaties worden
bepaald.

HaFaBra opleiding bij verenigingen
Op 6 juni 2016 is aan de raad voorgesteld om op jaarbasis C 15.000,- te besteden
aan de HaFaBra-opleiding bij verenigingen en de eerste twee jaar dit mogelijk te
dekken uit de door de raad over 2016 extra beschikbaar gestelde middelen voor de
kleine subsidies. Deze middelen werden tot nu toe vanuit de exploitatiesubsidie
verstrekt en zijn in het kader van cultuureducatiebeleid structureel nodig.
Kanttekeningen en risico's
Er is minder dan het gereserveerde bedrag van C 631.000,- benodigd om alle
knelpunten op te lossen. De redenen zijn ten eerste, dat de bezuinigingen zijn
bijgesteld waardoor er minder knelpunten zijn ontstaan en ten tweede, bijdragen uit
reserves.

Kosten en dekking
De dekking bestaat uit:
- incidenteel budget (eenmalig C 631.000,-) dat beschikbaar is gesteld in 2016;
- eenmalige bijdragen uit de reserve jeugdfonds en de reserve van SSKW (bijdrage
derde).
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Voorgesteld wordt om een bedrag van C 433.800,- over te hevelen naar 2017. Dat
bedrag is als volgt opgebouwd:
1. Afbouwregeling beëindigde subsidies
C
30.000,2. Afkoop verplichtingen speeltuinen en scouting
C 100.000,Investeringsimpuls speeltuinen
C 275.000,Investeringsimpuls scouting (stelpost)
C 100.000,3. Verenigingsondersteuning
C
50.000,4. HaFaBra opleiding bij verenigingen
C
30.000,Subtotaal
C 585.000,Onttrekking jeugdfonds (zie onderstaande toelichting) -C 125.000,Onttrekking reserve SSKW
-C
26.200,Totaal benodigd incidenteel budget
C 433.800,Toelichting onttrekking jeugdfonds
De investeringsimpuls speeltuinen en scouting bedraagt in totaal C 375.000,(C 275.000,- voor speeltuinen en C 100.000,- voor scouting). Hiervan willen wij een
gedeelte, C 125.000,- uit het jeugdfonds dekken en C 26.200,- uit de reserve bij
SSKW. De investeringsimpuls betreft namelijk reguliere investeringen, die anders ook
gedeeltelijk uit ons jeugdfonds en de reserve bij SSKW betaald zouden worden. Het
verwachte resterende saldo van het jeugdfonds na deze onttrekking bedraagt
C 175.000,- per eind 2017.
Vanuit het gereserveerde bedrag van in totaal C 631.000,- is C 433.800,- benodigd,
wat betekent dat C 197.200,- resteert en beschikbaar wordt gehouden in 2017.

Duurzaamheid
Niet van toepassing.

Communicatie en inclusief beleid
De betrokken organisaties is gevraagd om knelpunten aan te geven. Dit is gebruikt
als inbreng voor dit voorstel.

Tijdspad, vervolg en evaluatie
Na besluitvorming zullen de eenmalige bijdragen zoals in dit voorstel omschreven
worden toegekend aan de betrokken organisaties.
De besluitvorming rond Kleine Subsidies is daarmee afgerond.
Het college zal na een jaar evalueren of het Subsidiekader bijgesteld moet worden en
uw raad daarover informeren.

...:

Bijlagen
- ontwerp besluit.

, Het college van Burgemeester en Wethouders

de burgehrieester

M.M. van der Kraan
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