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Eerste wijziging ‘Algemene subsidieverordening 2014 gemeente Boekel’

Samenvatting:
Middels een eerste wijziging van de algemene subsidieverordening 2014 komen de extra
huurinkomsten uit het accommodatiebeleid terug bij de Boekelse verenigingen, stichtingen en
instellingen.
Hierbij wordt ingezet op een verhoging van het subsidiebedrag per jeugdlid. Het
accommodatiebeleid in combinatie met het subsidiebeleid wordt budgetneutraal uitgevoerd.
De stijgingen van de subsidiebedragen worden gedekt middels extra huurinkomsten van het
accommodatiebeleid.
Voorgesteld besluit:
1. De eerste wijziging ‘Algemene subsidieverordening 2014 gemeente Boekel’ vaststellen.
2. De financiële wijzigingen verwerken in de Voorjaarsnota 2017.
Inleiding/probleemstelling:
In overleg met de werkgroep accommodatiebeleid is een notitie accommodatiebeleid voor
maatschappelijk vastgoed opgesteld. Uitkomst van deze notitie is dat bij de gebruikers van
maatschappelijk vastgoed een kostprijsdekkende huur in rekening wordt gebracht. Hierdoor
ontvangt de gemeente Boekel extra huurinkomsten. Het accommodatiebeleid wordt
budgetneutraal uitgevoerd, het is geen bezuiniging. Deze extra huurinkomsten die de
gemeente Boekel ontvangt komen middels aanpassingen in de subsidieverordening terug
bij de Boekelse verenigingen, stichtingen en instellingen.
De opzet en werkwijze van de subsidieverordening wordt niet aangepast, het gaat enkel om
een aantal (financiële) wijzigingen. Het opstellen en vaststellen van een geheel nieuwe
subsidieverordening is derhalve niet noodzakelijk. Middels dit voorstel wordt een eerste
wijziging van de ‘Algemene subsidieverordening 2014 gemeente Boekel’ ter besluitvorming
aan uw gemeenteraad aangeboden.
Relatie met eerdere besluitvorming:
Naar aanleiding van een evaluatie heeft de gemeenteraad op 26 maart 2014 de ‘Algemene
subsidieverordening 2014 gemeente Boekel’ vastgesteld.
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Beoogd resultaat en argumenten:
In samenwerking met de werkgroep accommodatiebeleid is een notitie accommodatiebeleid
voor maatschappelijk vastgoed in de gemeente Boekel opgesteld. In deze notitie wordt
voorgesteld om bij de gebruikers van maatschappelijk vastgoed een kostprijsdekkende huur
in rekening te brengen. Dit heeft financiële consequenties voor enkele gebruikers. De
huurinkomsten van de gemeente Boekel nemen hierdoor toe.
Alle gebruikers zijn geïnformeerd over het nieuwe accommodatiebeleid. Tevens hebben zij
de mogelijkheid gekregen om zienswijzen in te dienen. In deze zienswijzen is door enkele
gebruikers gevraagd om het accommodatiebeleid én de reparatie middels de
subsidieverordening in dezelfde raadsvergadering te behandelen (en te besluiten).
Het accommodatiebeleid is een harmonisatie voor het gebruik van maatschappelijk
vastgoed in de gemeente Boekel. Het is geen bezuiniging en wordt budgetneutraal
uitgevoerd. De extra huurinkomsten die de gemeente Boekel ontvangt, worden ter
compensatie ingezet via de subsidieverordening. De nieuwe huurtarieven worden
stapsgewijs ingevoerd over een periode van vijf jaar, 2018 – 2022. De financiële
consequenties van het accommodatiebeleid zijn dus pas in 2022 volledig doorgevoerd. De
compensatie middels de subsidieverordening wordt ook over deze periode uitgesmeerd. Dit
betekent dat de financiële compensatie ook pas in 2022 volledig is doorgevoerd.
De extra huurinkomsten die de gemeente Boekel in 2022 ontvangt bedragen grofweg
€ 60.000. Dit bedrag is beschikbaar ter compensatie. Daarnaast kan een bedrag van
€ 10.000 ingezet worden. Bij het vaststellen van de huidige subsidieverordening is middels
een separaat raadsvoorstel besloten om jaarlijks een bedrag ad. € 10.000 beschikbaar te
stellen voor de grootverbruikers van de binnensportaccommodaties. Dit bedrag wordt via
SBB aan de verenigingen beschikbaar gesteld.
In het accommodatiebeleid streven we naar harmonisatie. Als gevolg hiervan wordt een
kostprijsdekkende huur in rekening gebracht. Het beschikbaar blijven stellen van de
jaarlijkse bijdrage ad. € 10.000 aan SBB past hier niet binnen. Feitelijk wordt hiermee de
huur gesubsidieerd en dat is iets wat we in ons nieuwe beleid niet meer willen. Voorgesteld
wordt om het bedrag wel beschikbaar te houden en ter compensatie in te zetten. Ook dit zal
stapsgewijs gebeuren en worden uitgesmeerd over een periode tot en met 2022. Bij de
volledige invoering van het accommodatiebeleid in 2022 is derhalve een extra bedrag aan
subsidiemiddelen beschikbaar van € 70.000.
De huidige subsidieverordening is in 2013 geëvalueerd. Naar aanleiding van deze evaluatie
hebben een aantal (kleine) veranderingen plaatsgevonden. Bij deze evaluatie ging het
voornamelijk over de werkwijze en procedures van de subsidieverordening. Speerpunten
van de subsidieverordening zijn onder meer uniformiteit van budgetten en vermindering van
administratieve en bestuurlijke lasten. De werkwijze en opzet van de huidige
subsidieverordening is nog steeds naar tevredenheid. De voorgestelde wijzigingen naar
aanleiding van het accommodatiebeleid hebben derhalve alleen betrekking op de
subsidiebedragen.
Samen met de werkgroep accommodatiebeleid is besproken op welke wijze de
compensatie het beste ingevuld kan worden. De werkgroep heeft aangegeven dat het
verhogen van het subsidiebedrag per jeugdlid hierbij de voorkeur heeft. Hier is bij de
uitwerking rekening mee gehouden. Per subsidiecategorie worden de wijzigingen hieronder
toegelicht.
Instandhoudingssubsidie
Deze subsidievorm is een jaarlijkse subsidie voor lokale, niet-professionele en/of nietcommerciële instellingen voor de instandhouding van de instelling/vereniging en om
maatschappelijke participatie te bevorderen. Het grootste gedeelte van het Boekelse
verenigingsleven valt in deze categorie.
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Het in rekening brengen van een kostprijsdekkende huur heeft voornamelijk gevolgen voor
de sportverenigingen. Door de sportverenigingen wordt een extra huurbedrag van ruim €
47.000 opgebracht. Bij de cultuur- en natuurverenigingen wordt in totaal € 314 extra huur in
rekening gebracht.
Op dit moment maken zowel sport- als natuur- en cultuurverenigingen onderdeel uit van de
categorie instandhoudingssubsidie. Om bij deze verenigingen (vaak met veel jeugdleden)
de compensatie enigszins evenredig aan de huurverhoging plaats te laten vinden, wordt
voorgesteld om een splitsing te maken tussen sport- en cultuurverenigingen. In het
bijgevoegde financieel overzicht kunt u zien welke verenigingen het betreft.
Voorgesteld wordt om het huidige basisbedrag van € 800 voor al deze verenigingen te
verhogen naar € 1.000. Deze verhoging vindt direct in 2018 plaats. Het bedrag per jeugdlid
voor de natuur- en cultuurverenigingen blijft € 20. Het bedrag per jeugdlid voor de
sportverenigingen wordt in de komende jaren als volgt stapsgewijs verhoogd:
2017
2018
2019
2020
2021
2022

€ 20,00
€ 20,00
€ 30,00
€ 40,00
€ 50,00
€ 60,00

In de huidige verordening hoeft een vereniging bij de aanvraag van een
instandhoudingssubsidie geen ledenlijst te overleggen. Gezien de forse stijging van het
subsidiebedragen per jeugdlid wordt geadviseerd om dit aan te passen. Voorgesteld wordt
om vanaf 2018 bij de aanvraag voor een instandhoudingssubsidie ook een recente ledenlijst
toe te voegen. Deze ledenlijst moet in ieder geval voorzien zijn van de NAW-gegevens en
geboortedata van de jeugdleden.
Het bedrag per jeugdlid voor niet-Boekelse sportverenigingen met Boekelse jeugdleden blijft
gehandhaafd op € 20,00. Deze verenigingen hebben geen recht op het basisbedrag van
€ 1.000. De gemeente Boekel blijft deze bijdrage per jeugdlid voor niet-Boekelse
sportverenigingen beschikbaar stellen omdat de jeugd uit Boekel gelegenheid wordt
gegeven tot sport en bewegen. Het subsidiebedrag is lager ten opzichte van Boekelse
sportverenigingen omdat de bijdrage aan de leefbaarheid in Boekel ook minder is en deze
verenigingen geen financiële consequenties ondervinden van het accommodatiebeleid.
Instandhoudingssubsidie welzijn en informele zorg
Deze subsidievorm is een jaarlijkse subsidie voor lokale, niet professionele en/of nietcommerciële instellingen voor de instandhouding van de instelling/vereniging en
maatschappelijke participatie en informele zorg bij kwetsbare doelgroepen zoals benoemd
in het gemeentelijk Wmo-beleid te bevorderen. De instellingen en verenigingen in deze
categorie ontvangen een vast subsidiebedrag van € 1.500.
Het accommodatiebeleid heeft voor twee verenigingen c.q. accommodaties binnen deze
categorie financiële gevolgen. De KBO Boekel gaat voor het gebruik van Boszicht € 68
minder huur betalen. De gezamenlijke gebruikers van het St. Jansgebouw gaan € 5.500
huur betalen. Tot op heden hebben de gebruikers van het St. Jansgebouw nooit een
huurbedrag betaald.
Daarnaast zijn er binnen deze subsidiecategorie nog vier verenigingen die geen gevolgen
ondervinden van het nieuwe accommodatiebeleid. Het gaat dan om:
Gehandicaptenplatform, KBO Venhorst, Zonnebloem, Kansplus.
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Zoals eerder gezegd wordt in de verordening ingezet op jeugd. Daarom wordt voorgesteld
om voor deze categorie geen wijzigingen aan te brengen in de subsidieverordening. Het
subsidiebedrag blijft hierdoor gehandhaafd op € 1.500.
St. Jansgebouw
Samen Sterk is hoofdhuurder van het St. Jansgebouw. Op dit moment betalen zij geen huur
aan de gemeente Boekel. Op basis van het accommodatiebeleid wordt de huur voor de
gezamenlijke gebruikers € 5.500. De gebruikers moeten onderling afspraken maken over
hoe deze kosten worden verdeeld. De huurverhoging voor het St. Jansgebouw (€ 5.500)
kan voor een gedeelte worden opgevangen door het aanvragen van een
instandhoudingssubsidie door de Heemkundekring (€ 1.000). Daarnaast wordt elders in dit
voorstel een verhoging van de subsidiebijdrage voor de Volksuniversiteit (€ 1.000)
voorgesteld.
Adviessubsidie
Om een adviessubsidie te ontvangen dient de instelling een door het college of de raad
officieel vastgestelde status van onafhankelijke adviescommissie te hebben op een bepaald
beleidsterrein. Concreet gaat het om de volgende instellingen: Adviesraad Sociaal Domein,
Stichting Bomen Boekel, Stichting d’n Eik. De hoogte van de adviessubsidie bedraagt
€ 1.500.
Het accommodatiebeleid heeft geen consequenties voor de Adviesraad Sociaal Domein en
Stichting Bomen Boekel. Voorgesteld wordt om het subsidiebedrag voor de adviessubsidies
niet aan te passen. Dit bedrag blijft gehandhaafd op € 1.500.
Met Stichting d’n Eik is een gebruiksovereenkomst afgesloten voor Educatief Natuur
Centrum de Perekker en het daaromheen gelegen natuurterrein. De gemeente betaalt de
stichting jaarlijks een beheersvergoeding van € 1.000. Voor dit bedrag wordt het onderhoud
van het natuurgebied uitgevoerd. Deze beheersvergoeding ontvangen ze naast de
adviessubsidie van € 1.500.
Op basis van het nieuwe accommodatiebeleid gaat Stichting d’n Eik in 2022 een
huurbedrag van € 1.246 betalen. Om de Perekker te belonen voor het beheer en onderhoud
van het gehele natuurterrein op de Perekker wordt voorgesteld om de beheersvergoeding te
verhogen van € 1.000 naar € 2.500 en deze wijziging mee te nemen in de voorjaarsnota
2017. Hier is geen wijziging in de subsidieverordening voor nodig.
Evenementensubsidie
In de subsidieverordening zijn een aantal evenementen opgenomen die in aanmerking
komen voor een evenementensubsidie. De organisaties van deze evenementen
ondervinden geen gevolgen van het accommodatiebeleid.
De lijst met opgenomen evenementen is aan verandering onderhevig. Evenementen
verdwijnen en er komen nieuwe evenementen bij. Op basis van de door het college
toegekende evenementensubsidies in het afgelopen jaar, wordt voorgesteld om Stichting
Organisatie Kidsday (€ 1.000) en Avondvierdaagse Boekel-Venhorst
(€ 500) in het overzicht met evenementensubsidies op te nemen.
Budgetsubsidie met vast bedrag
Deze subsidiecategorie is voor een lokale niet-professionele en/of niet-commerciële
instelling waarbij een vast bedrag, of een bedrag per deelnemer (aan activiteiten) voor een
periode van één jaar wordt toegewezen om het welbevinden van en/of educatie aan
personen of groepen in de samenleving te bevorderen en een vooraf overeengekomen
dienstenpakket dan wel activiteitenplan uit te voeren.
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Jeugdhobbyclub
De Jeugdhobbyclub valt in deze subsidiecategorie. Zij ontvangen jaarlijks een vast
subsidiebedrag van € 3.000. Tot op heden heeft de jeugdhobbyclub nooit een
gebruiksvergoeding betaald voor het hobbygebouw. Op basis van het nieuwe
accommodatiebeleid gaat de jeugdhobbyclub in 2022 een huurbedrag van € 1.742 betalen.
Voorgesteld wordt om het subsidiebedrag voor de jeugdhobbyclub te handhaven op €
3.000.
HSV de Boekhorst
In de huidige verordening valt Hengelsportvereniging de Boekhorst onder de categorie
Instandhoudingssubsidie. Naast het basisbedrag ontvangen zij ook een bedrag per jeugdlid.
Bij de subsidieaanvraag voor 2016 heeft de vereniging 150 jeugdleden opgegeven. Op
basis hiervan hebben zij een bedrag ad. € 3.800 aan subsidie ontvangen.
Met de voorgestelde stijging van het bedrag per jeugdlid komt HSV de Boekhorst in 2022 uit
op een totaal subsidiebedrag van € 10.000. Ondanks de waardering voor deze vereniging
wordt dit als een ongewenste ontwikkeling gezien.
Voorgesteld wordt om HSV de Boekhorst te verplaatsen naar de categorie ‘Budgetsubsidie
met vast bedrag’ en een subsidiebedrag van € 2.500 op te nemen. Bij een budgetsubsidie
worden afspraken gemaakt over de tegenprestatie. In de huidige overeenkomst tot huur en
verhuur van het visrecht voor drie visvijvers zijn al (summier) afspraken gemaakt over het
beheer en onderhoud van de visvijvers. Deze afspraken kunnen als basis dienen voor de
tegenprestatie voor het toekennen van de budgetsubsidie.
Stichting Leefbaar Venhorst
Zowel de voetbalvereniging als de korfbalvereniging uit Venhorst hebben tijdens de
informatieavond hun zorgen geuit over de effecten van het accommodatie- en subsidiebeleid.
Beide verenigingen gaan een hogere huurvergoeding betalen die gedeeltelijk wordt
gecompenseerd middels het subsidiebeleid. Om dit financiële nadeel te verminderen is door de
verenigingen voorgesteld om een ‘Kleine kernen toeslag’ beschikbaar te stellen.
Het heeft geen voorkeur om uitzonderingen te maken voor verenigingen die financieel nadeel
ondervinden van het voorgestelde accommodatie- en subsidiebeleid. Op basis van
uitgangspunten is beleid bepaald. ‘Gelijkheid’ en ‘de gebruiker betaalt’ zijn twee van deze
uitgangspunten. Aan deze uitgangspunten wordt vastgehouden. De financiële consequenties zijn
een gevolg van de uitgangspunten en geven geen aanleiding om de uitgangspunten ter discussie
te stellen.
Om de leefbaarheid in Venhorst te stimuleren wordt voorgesteld om de subsidiebijdrage aan
Stichting Leefbaar Venhorst stapsgewijs te verhogen. De extra subsidiebijdrage dient te worden
ingezet ten behoeve van de leefbaarheid in Venhorst en moet de samenwerking tussen
(sport)verenigingen stimuleren. Hiermee wordt een breder doel bereikt dan alleen het
compenseren van een negatief financieel effect van het accommodatiebeleid.
Op dit moment ontvangt Stichting Leefbaar Venhorst een instandhoudingssubsidie van € 800.
Voorgesteld wordt om de stichting te verplaatsen naar de categorie budgetsubsidies en jaarlijks
een subsidiebijdrage van maximaal € 6.000 beschikbaar te stellen. Met Stichting Leefbaar
Venhorst worden prestatieafspraken vastgelegd over de inzet van het subsidiebedrag. Na
besluitvorming wordt dit in overleg met Stichting Leefbaar Venhorst verder uitgewerkt.
Budgetsubsidie met wisselende bedragen
Deze subsidiecategorie is bedoeld voor instellingen waarbij zij een bedrag voor een periode
van minimaal één jaar krijgen toegewezen om het welbevinden van en/of educatie aan
personen of groepen in de samenleving te bevorderen en een vooraf overeengekomen
dienstenpakket dan wel activiteitenplan uit te voeren.
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De volksuniversiteit valt in deze categorie. Zij krijgen jaarlijks een budgetsubsidie die is
opgebouwd uit een basisbedrag € 700 en een bedrag van € 10 per Boekelse cursist.
Voorgesteld wordt om het basisbedrag te verhogen naar € 1.000 en het bedrag per
Boekelse cursist naar € 15. Op basis van de gegevens uit het cursusjaar 2014-2015
betekent een verhoging van de subsidie met € 1.005. Hiermee kan de huurverhoging van
het gehele St. Jansgebouw gedeeltelijk opgevangen worden.
Keuzemogelijkheden:
U kunt besluiten om andere subsidiebedragen toe te kennen aan de verschillende
categorieën of verenigingen. Wanneer uw raad vast wil houden aan het budgetneutraal
uitvoeren van het accommodatie- en subsidiebeleid dient wel rekening gehouden te worden
met het totaal beschikbare budget dat afkomstig is uit het accommodatiebeleid. Verhoging
of verlaging van subsidiebedragen of categorieën heeft dan ook een effect op de overige
subsidiebedragen.
Financiële gevolgen en dekking:
Het accommodatiebeleid in combinatie met het subsidiebeleid wordt budgetneutraal
uitgevoerd. De stijgingen van de subsidiebedragen worden gedekt middels extra
huurinkomsten van het accommodatiebeleid.
Risico’s:
N.v.t.
Communicatie:
De verenigingen die (financiële) consequenties ondervinden van de wijzigingen van de
subsidieverordening worden hierover geïnformeerd.
Uitvoering en evaluatie:
N.v.t.
Voorstel:
1. De eerste wijziging ‘Algemene subsidieverordening 2014 gemeente Boekel’ vaststellen.
2. De financiële wijzigingen verwerken in de Voorjaarsnota 2017.
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Bijlagen ter inzage:
- Financieel overzicht consequenties accommodatie- en subsidiebeleid
- Huidige subsidieverordening gemeente Boekel 2014
- Overzicht indeling subsidie categorieën.
Bijlagen die zijn bijgevoegd: --
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