Aan het college van burgemeester en wethouders van Lansingerland
Postbus 1
2650 AA Berkel en Rodenrijs

Ons kenmerk: ASD16.B.016
Uw kenmerk: U16.14487

Lansingerland, 29 november 2016

Geacht college,
Conform artikel 3:8 van de Verordening Sociaal Domein 2016 van de gemeente Lansingerland
verzoekt u de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) advies uit te brengen over de Maatschappelijke
Agenda 2018-2022 en de algemene subsidieverordening 2018.
Inleiding
In uw aanvraag heeft u ons gevraagd in te gaan op de drie kernelementen van de Maatschappelijke
Agenda. Tevens wilt u graag weten of wij aanvullingen in algemene zin hebben en welke risico’s wij
zien voor de uitvoering van de Maatschappelijke Agenda.
Daarnaast heeft u ons gevraagd de algemene subsidieverordening 2018 aan de hand van het
wijzigingsdocument te beoordelen.
Op verzoek van uw beleidsmedewerkers brengen wij eerst advies uit voor de algemene
subsidieverordening 2018, gevolgd in januari 2017 met een advies over de Maatschappelijke Agenda
2018-2022.
Dit advies is opgesteld naar aanleiding van uw adviesaanvraag die wij op 7 november 2016 hebben
ontvangen.

Advies Algemene subsidieverordening 2018
a) De ASD is positief over de mogelijkheid om voor een langere periode subsidie aan te kunnen
vragen. Meerdere maatschappelijke organisaties hebben in onze contacten hierop aangedrongen;
b) In de besluitvorming over de aangevraagde subsidies constateert de ASD, dat het vaak ‘lang’ stil is
vanuit de kant van de gemeente. Een aanvraag moet voor 1 juli zijn ingediend, terugkoppeling
van de besluitvorming vindt pas plaats in november / december. De ASD begrijpt dat
besluitvorming gekoppeld is aan de vaststelling van de programmabegroting door de
gemeenteraad. Echter subsidie aanvragers verkeren daarmee lange tijd in onzekerheid en moeten
bij afwijzing of verlaging van de aangevraagde subsidie heel snel schakelen richting het komende
kalenderjaar. De ASD adviseert om sneller, dus voorafgaand aan het vaststellen van de
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programmabegroting, een inhoudelijke toets uit te voeren en direct terugkoppeling te geven aan
de subsidie aanvrager;
c)

In artikel 16 geeft u aan dat voor een aanvraag tot en met € 7.500,- gelijk een besluit wordt
genomen over de subsidievaststelling (verlenen = vaststellen). De ASD ondersteunt deze
werkwijze, maar adviseert wel om steekproefsgewijs een controle uit te voeren. Het verhogen van
het bedrag van € 2.500,- naar € 7.500,- werkt misbruik wellicht in de hand.

Afsluiting
Het is mij een genoegen u dit advies namens de ASD aan te bieden. Graag ontvangt de ASD een
schriftelijke reactie op dit voorstel. Indien u besluit om het voorstel niet of gedeeltelijk over te nemen
dan ontvangen wij graag een toelichting.
Hoogachtend,

Adviesraad Sociaal Domein Lansingerland,
G.N.Steenkamp, voorzitter
ASD Lansingerland
Postbus 295
2650 AG Berkel en Rodenrijs
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