SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE
Registratienummer :
(In te vullen door de raadsgriffie)
Datum: 9 februari 2021
Steller van de vragen
Wouter Hoppenbrouwer, Leefbaar 3B
Onderwerp:
subsidieregeling “Levendig Lansingerland”
Toelichting:
Op 10 december 2020 heeft het college ons geïnformeerd over de nieuwe
subsidieregeling “Levendig Lansingerland”.
Uit de ons gestelde technische vragen d.d. 21 december 2020 blijkt dat er een
bezuiniging aanstaande is als het gaat om de subsidiering van (eenmalige/incidentele)
culturele en sportieve activiteiten geïnitieerd door inwoners. In 2019 gaf de gemeente
hier 126.758,00 aan uit. I.v.m. de corona bleven de uitgaven 2020 steken op 64.570,00.
De jaarlijkse raming was 192.295,-In eerdergenoemde brief kondigt het College aan onderdelen van 3 bestaande
subsidieregelingen 2019 samen te voegen in één nieuwe subsidieregeling. De
samenvoeging impliceert tevens een verlaging van het budget met 75% en komt nu neer
op 60.000,00 euro.
In de oorspronkelijk 3 ingetrokken subsidieverordeningen staan onderstaande teksten
opgenomen
01. Citaat Subsidieregeling Culturele programmering 2019
De bestaande bovengenoemde regeling kent 3 onderdelen.
•
Culturele activiteiten en evenementen in de openbare ruimte/ beschikbaar
budget 22.500
•
Voorstellingen met, voor en door inwoner/ beschikbaar budget 24.500
•
Professionele programmering 70.295
02. Citaat Subsidieregeling Sport en Bewegen 2019 - 2020
Centraal staat de subsidiëring van bewegen voor 67+, G-sport, sportmogelijkheden voor
mensen met een kleine beurs./ Beschikbaar budget 10.000
03. Citaat Zeilfonds
Onduidelijk hoeveel budget hierin omgaat, maar minimaal 65.000 (zie discussie
beleidsaccenten 2021)
De uitgaven over 2019 en 2020 zijn door het college als beantwoord.
Culturele programmering 2019 (geen subsidieplafond vastgesteld)
2019 > € 91.043,- (van totaal € 102.300)
2020* > € 45.903,- (van totaal € 102.300)

Sport en Bewegen 2019 – 2020 (subsidieplafond € 10.000)
2019 > € 1.800,2020* > € 9.534,Zeilfonds (subsidieplafond € 65.000)
Verantwoording JR 2019: zomeractiviteiten, straatfeesten, installaties AD incl.
cursussen, lichtjesfeest
2019 > € 33.915,2020* > € 9.133,Op basis van de begrotingsbehandeling 2020 is er in 2021 voor het zeilfonds een bedrag
van 25.000,00 beschikbaar. Gelet op het door het college vastgestelde budget van
60.000,-- resteert 35.000,00
Gelet op de uitgaven 2020 komen de culturele en sportieve initiatieven (mogelijk) in de
knel.
In het collegeprogramma staat de volgende passage: Wij stimuleren beweging en
actieve deelname aan sport en cultuur. Meedoen verbindt inwoners en bevordert de
samenhang in de gemeente. Meedoen zet je in beweging en helpt grenzen te
verleggen. Lansingerland is altijd in beweging #LSLbeweegt

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
01. Waarom kiest het college voor deze bezuiniging op de subsidie voor sport en
cultuur?
02. Hoe kijkt u aan tegen bovenbeschreven bezuiniging zeker met het oog op de
noodzaak van ontmoeten, verbinden, bewegen en leven tijdens de
coronacrisis, maar ook daarna (post-corona tijd)?
03. Waar worden de financiële middelen die door deze bezuiniging overblijven voor
ingezet?

Wijze van indienen van schriftelijke vragen:
de vragen worden bij de voorzitter van de raad ingediend (…)
(art. 37, derde lid Reglement van orde van de raad).

