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Onderwerp: subsidieplafond instellen voor incidentele subsidies vanaf 2016.
Aan de gemeenteraad,
1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel
Uw gemeenteraad heeft op 29 juni 2015 een bezuiniging vastgesteld van 8.000 Euro op het jaarlijks
budget dat beschikbaar is voor incidentele subsidies.
Voor het uitvoeren van het subsidiebeleid incidentele subsidies is het wenselijk dat een
subsidieplafond wordt ingesteld. Op grond van artikel 6 van de Kaderverordening
Subsidieverstrekking Welzijn Valkenburg aan de Geul heeft uw gemeenteraad de bevoegdheid tot
het vaststellen daarvan.
Het voordeel van een subsidieplafond is dat op enig moment aanvragen kunnen worden afgewezen
voor dat jaar op grond van het feit dat het subsidieplafond is bereikt.
Het college stelt dan de regels vast voor de wijze van verdeling.
2. Situatie / Aanleiding / Probleem
Het college heeft in de kadernota 2015 voorgesteld om geen incidentele subsidies meer te
verstrekken vanaf 2016 en de waarderingssubsidies (opgenomen in de ‘Grondslagen voor de
vaststelling en berekening van subsidies aan plaatselijke en regionale instellingen 2015’) te
schrappen.
Bij amendement d.d. 29 juni 2015 heeft uw raad besloten om de bezuiniging te beperken tot een
bedrag van 8.000 Euro dat vanaf 2016 in mindering wordt gebracht op het budget dat beschikbaar is
voor incidentele subsidies.
3. Relatie met bestaand beleid
Nu is het gebruikelijk dat – als het budget incidentele subsidies is uitgeput op enig moment - en er
volgen nog een of meerdere aanvragen die volgens het college van burgemeester en wethouders aan
de uitvoeringsregels voldoen (Kaderverordening Welzijn en Aanvullende voorwaarden) een verzoek
aan uw raad moet volgen om voor die vereniging(en) extra budget beschikbaar te stellen. Als uw
raad een subsidieplafond instelt dan is dat niet nodig en kan een aanvraag om reden dat het
subsidieplafond is bereikt, worden afgewezen.
4. Gewenst beleid en mogelijke opties
Nu er vanaf 2016 jaarlijks minder budget beschikbaar is voor incidentele subsidies is het wenselijk
dat een subsidieplafond wordt ingesteld. Wordt het subsidieplafond namelijk eerder dan op het
einde van het boekjaar bereikt dan kunnen alle aanvragen die na die datum binnenkomen om die
reden worden afgewezen.
5. Samenwerking
6. Aanbestedingen

7. Financiën
8. Communicatie
De vaststelling van het subsidieplafond dient op de gebruikelijke wijze te worden bekend gemaakt
nadat uw raad de begroting 2016 heeft vastgesteld.
9. Afwegingen en Advies
Gelet op het vorenstaande wordt geadviseerd om te besluiten:
- vanaf 2016 een subsidieplafond incidentele subsidies vast te stellen ter hoogte van 7.000
Euro.

10. Bijlagen
Het college van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul,

L.T.J.M. Bongarts
algemeen directeur/gemeentesecretaris

Drs. M.J.A. Eurlings
burgemeester

De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul,
Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders de dato 25 augustus 2015;
Gehoord de raadsadviescommissie Sociaal Domein de dato 12 oktober 2015.

Besluit:
Voor 2016 een subsidieplafond incidentele subsidies vast te stellen ter hoogte van € 7.000,00.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 2 november 2015.
De raad voornoemd,

Mr. J.W.L. Pluijmen,
griffier
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Drs. M.J.A. Eurlings,
voorzitter

