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Onderwerp

Reactie op uw advies over de ASV 2018

Geachte heer Steenkamp,

Op 29 november 2016 heeft u namens de ASD een advies uitgebracht over de Algemene
Subsidieverordening Lansingerland 2018. Hartelijk dank hiervoor. Hierbij leest u onze reactie aan de
hand van de drie onderwerpen waar u in uw advies op in bent gegaan.
Meerjarensubsidies
Het is goed te horen dat u net als wij positief zijn over de meerjarensubsidies. Meerdere
maatschappelijke organisaties hebben u erop geattendeerd dit wenselijk te vinden. De nadere
uitwerking van de meerjarensubsidies vindt plaats in de subsidiebeleidsregels.
Periode tussen aanvraag en beschikking
Op dit moment is het mogelijk om tot 1 juli voor het nieuwe jaar een subsidie aan te vragen. De
beschikkingen worden voor het begin van het subsidiejaar verzonden, na een besluit van de raad over de
begroting en na eventuele aanpassingen na de préadviezen. Wij bespreken de préadviezen met de
subsidiepartijen meestal in de maanden oktober en november. In de maanden juli, augustus en
september worden de aanvragen van al de subsidiepartijen inhoudelijk beoordeeld en op elkaar
afgestemd wanneer dit nodig is. We zijn ons bewust van de lange periode van onzekerheid. We nemen
dit signaal mee bij het opstellen van de subsidiebeleidsregels en bij het aanscherpen van de interne
procedure.
Verhoging bedrag ‘beschikken is vaststellen’
U staat achter de keuze om het bedrag voor subsidies waarbij beschikken gelijk is aan vaststellen te
verhogen van €2.500 naar €7.500. U benoemt als kanttekening het risico op misbruik. Dit risico is ook
door ons gezien. Wij verwachten dat dit risico wordt beperkt door organisaties achteraf te vragen om
een inhoudelijk activiteitenverslag. Hier stellen we richtlijnen voor op. Van het overgebleven risico is de
verwachting dat het voordeel van de lastenverlichting groter is dan het risico. Uw suggestie
steekproeven te nemen, nemen wij graag over.
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Wij danken u nogmaals voor uw advies. Wij gaan er van uit u hierbij goed te hebben geïnformeerd.

Met een vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Lansingerland

drs. ing. Ad Eijkenaar
Secretaris

drs. Pieter van de Stadt
Burgemeester
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