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Samenvatting
De gemeenteraad heeft op 30 juni 2011 de ‘Algemene subsidieverordening 2012 gemeente
Boekel’ vastgesteld. Op 4 december 2013 heeft het college een evaluatie van deze verordening
aangeboden aan de commissie Bewonerszaken. Op basis van de uitkomsten van deze evaluatie
en advisering door de commissie is de subsidieverordening aangepast. De aangepaste
verordening met als titel ‘Algemene subsidieverordening 2014 gemeente Boekel’ wordt ter
besluitvorming aan uw raad aangeboden.
Voorgesteld besluit :
De ‘Algemene subsidieverordening 2014 gemeente Boekel’ vaststellen.

Inleiding/probleemstelling:
Twee jaar na invoering van de subsidieverordening was het tijd voor een evaluatie. Het college
heeft deze evaluatie ter discussie en advisering aangeboden aan de commissie bewonerszaken.
De commissie heeft aangegeven in te kunnen stemmen met de door het college voorgestelde
wijzigingen. De volledige evaluatie is als bijlage bij dit voorstel toegevoegd.
Op basis van de voorgestelde wijzigingen moesten een groot aantal artikelen uit de verordening
gewijzigd worden. Om de leesbaarheid en duidelijkheid van de verordening te waarborgen is
besloten om de subsidieverordening opnieuw te schrijven. Dit is per memo aan uw raad- en
burgerleden kenbaar gemaakt.
Aangezien de subsidieverordening opnieuw is geschreven dient deze door uw raad
vastgesteld te worden. Deze nieuwe verordening is als bijlage bij dit voorstel toegevoegd.
De wijzigingen ten opzichte van de vorige subsidieverordening zijn in geel weergegeven.
Relatie met eerdere besluitvorming:
Uw raad heeft in haar vergadering d.d. 30 juni 2011 de ‘Algemene subsidieverordening
2012 gemeente Boekel’ vastgesteld.
Op 3 oktober 2013 heeft uw raad de eerste wijziging van de ‘Algemene subsidieverordening
2012 gemeente Boekel’ vastgesteld.
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Beoogd resultaat:
Vaststelling van een nieuwe subsidieverordening die regelarm is en waarmee zoveel mogelijk
eenheid wordt gecreëerd tussen de verschillende subsidievormen.
Keuzemogelijkheden:
U kunt besluiten om geen of slechts enkele wijzigingen in de subsidieverordening door te
voeren.
Argumenten:
De aangepaste subsidieverordening is regelarm en er is zoveel mogelijk eenheid gecreëerd
tussen de verschillende subsidievormen. De beide instandhoudingssubsidies,
adviessubsidies, budgetsubsidies met een vast bedrag en evenementensubsidies die reeds
in de verordening zijn opgenomen kennen allemaal dezelfde aanvraag- en beslistermijn.
Daarnaast kunnen deze subsidies allemaal schriftelijk worden ingediend met behulp van
een door het college vastgesteld aanvraagformulier. Bij deze subsidievormen vindt tevens
een directe subsidievaststelling plaats, er hoeft geen vaststellingsverzoek (meer) ingediend
te worden.
Alleen de budgetsubsidies met wisselende bedragen (vaak professionele instellingen) en
evenementensubsidies die nog niet in de verordening zijn opgenomen kennen een
afwijkende aanvraag- en beslistermijn. Deze twee subsidievormen moeten bij de
subsidieaanvraag ook meerdere gegevens overleggen. De aanvrager van een
budgetsubsidie met een wisselend bedrag moet een aanvraag tot vaststelling bij het college
indienen. Hierna stelt het college de aanvraag tot subsidievaststelling pas vast.
Ten behoeve van de evaluatie zijn de Boekelse verenigingen aangeschreven. De reacties
van de verenigingen hebben geen aanleiding gegeven om de verordening aan te passen of
zijn reeds als aanpassing meegenomen. Aangezien de verenigingen gelegenheid hebben
gehad om te reageren wordt er geen inspraakprocedure toegepast.
Financiële gevolgen en dekking:
De vaste basisbedragen en het bedrag per jeugdlid zijn niet aangepast.
In het overzicht van evenementensubsidies is ‘Stichting Wielerronde’ (€ 1.000) verwijderd.
De avond van de Poëzie (€ 250) en de organisatie van de carnaval door C.V. de Peeltuuters
(€ 2.000) en C.S. de Knöllekes (€ 2.000) is aan het evenementenoverzicht toegevoegd.
Risico’s:
Na besluitvorming door uw raad wordt de verordening gepubliceerd. De dag hierna treedt de
verordening in werking.
Communicatie:
De verenigingen/stichtingen/instellingen/evenementen worden middels een publicatie van de
wijzigingen op de hoogte gebracht.
Uitvoering en evaluatie:
Na vaststelling en publicatie worden de aangepaste aanvraagformulieren op de site van de
gemeente Boekel geplaatst. De verenigingen worden middels een publicatie geïnformeerd over
de wijzigingen. Voor eventuele vragen wordt in de publicatie een contactpersoon van de
gemeente Boekel opgenomen.
Voorstel:
De ‘Algemene subsidieverordening 2014 gemeente Boekel’ vaststellen.
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Bijlagen ter inzage:
Bijlagen die zijn bijgevoegd:
 Evaluatie ‘Algemene subsidieverordening 2012 gemeente Boekel’
 ‘Algemene subsidieverordening 2014 gemeente Boekel’
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