RAADSVERGADERING d.d. 7 november 2019
Zaaknummer

Z-19-071092

Voorstelnummer

DOC-19-182258

Onderwerp

Subsidieplafond 2020

Agendapunt
Portefeuillehouder(s)

Joset Fit

Afdelingshoofd(en)
Besluit
De raad van de gemeente Medemblik,
gelezen het bijbehorend voorstel van het College van burgemeester en wethouders van Medemblik
d.d. 24 september 2019;
gelet op artikel 4.25 en 4.26 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 4.1 en 4.1 van de
Algemene Subsidieverordening gemeente Medemblik;
overwegende dat de gemeente Medemblik hecht aan een effectieve inzet van subsidiemiddelen en
aan duidelijkheid over het beschikbare budget per beleidsterrein;

besluit
De bijgevoegde subsidie(deel)plafonds voor het jaar 2020 vast te stellen:
Subsidieplafond 2020 per deelterrein
Deelterrein

Bedrag 2020

Jeugd- en Jongerenwerk

€ 512.373

Ouderenwerk

€ 141.515
€ 1.206.742

Kunst en Cultuur
Sport, Recreatie en Toerisme

€ 816.122

Leefbaarheid

€ 717.169

Maatschappelijke Voorzieningen

€ 255.607
€ 52.081

Investeringsregeling

€3.701.609

Totaal

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Medemblik, gehouden
op 7 november 2019.
De griffier,
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Ter besluitvorming
Onderwerp
Subsidie(deel)plafonds 2020

Aanleiding
Aanleiding voor dit voorstel is onze werkwijze bij de behandeling van subsidieaanvragen (zoals
vastgelegd in de Algemene Subsidieverordening (ASV). We doen jaarlijks bij de behandeling van de
begroting een voorstel voor het vaststellen van subsidie(deel)plafonds aan uw raad.

Voorstel
De bijgevoegde subsidie(deel)plafonds voor het jaar 2020 vast te stellen:
Subsidieplafond 2020 per deelterrein
Deelterrein

Bedrag 2020

Jeugd- en Jongerenwerk

€ 512.373

Ouderenwerk

€ 141.515
€ 1.206.742

Kunst en Cultuur
Sport, Recreatie en Toerisme

€ 816.122

Leefbaarheid

€ 717.169

Maatschappelijke Voorzieningen

€ 255.607
€ 52.081

Investeringsregeling

€3.701.609

Totaal

Beoogd resultaat
Een effectieve inzet van subsidiemiddelen en duidelijkheid over het maximumbudget per
beleidsterrein.

Argumenten
1. Met het vaststellen van subsidie(deel)plafonds hebben we de benodigde kaders voor de
verstrekking van de jaarlijkse welzijnssubsidies.
De welzijnssubsidies worden jaarlijks verstrekt binnen de financiële kaders die uw raad daarvoor
stelt. Met de vaststelling van de subsidie(deel)plafonds geeft u daar invulling aan. Het college is
vervolgens bevoegd om de beschikbare middelen onder de subsidieaanvragers te verdelen. Dit
gebeurt in het jaarlijkse subsidieprogramma, dat na vaststelling van de subsidie(deel)plafonds wordt
opgesteld.
2. Het is aan uw raad om de hoogte van de subsidie(deel)plafonds te bepalen.
Artikel 4 van de ASV bepaalt dat uw raad bij het vaststellen van de begroting subsidie(deel)plafonds
kan vaststellen. Hiermee geeft u invulling aan uw budgetrecht op grond van artikel 189 van de
Gemeentewet.
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Kanttekeningen
N.v.t.

Financiën
Het totale plafond bedraagt in 2020 €3.701.609. Dit plafond is opgebouwd uit de onderstaande
deelplafonds. Ter informatie staan de subsidieplafonds van 2019 rechts weergegeven. De verschillen
tussen 2019 en 2020 worden onder het overzicht verklaard.
Deelterrein

Bedrag 2020

Bedrag 2019

Jeugd- en Jongerenwerk

€ 512.373

€ 530.154

Ouderenwerk

€ 141.515

€ 141.515

€ 1.206.742

€ 1.281.742

Sport, Recreatie en Toerisme

€ 816.122

€ 811.122

Leefbaarheid

€ 717.169

€ 745.169

Maatschappelijke Voorzieningen

€ 255.607

€ 182.286

€ 52.081

€ 52.081

€3.701.609

€3.744.069

Kunst en Cultuur

Investeringsregeling
Totaal

De subsidieplafonds 2020 zijn bepaald door de subsidieplafonds 2019 als basis te nemen.
Er zijn een aantal budgettair neutrale wijzigingen. Met andere woorden: Het subsidieplafond wordt
verhoogd door uitgaven die al in de begroting staan, maar die voortaan door subsidie plaatsvinden.
Andersom kan ook: het subsidieplafond wordt verlaagd omdat de uitgaven voortaan via een andere
plaats in de begroting worden geboekt (niet meer als subsidie). Ook besparingen en aanvragen voor
extra middelen (Nieuw Beleid) zijn in het nieuwe plafond opgenomen.
We lichten de belangrijkste wijzigingen hieronder toe:
1. Deelterrein Jeugd- en Jongerenwerk
Onderdeel Jeugdactiviteiten t/m 12 jaar
We bouwen de subsidie aan de Gabberweek in 2020 met € 2000,- af tot €1000,- (IV-16-06153).
Onderdeel Jongerenwerk & Jongerencentra
We verstrekten subsidie aan MEE & de Wering voor de inzet van een jongerenwerker bij
buurtsportactiviteiten (€ 15.000,-). Met het inzetten van jongerenwerkers in eigen dienst van de
gemeente, vervalt deze subsidierelatie en bekostigen we de inzet op een andere manier.
2. Deelterrein Ouderenwerk
Geen bijzonderheden.
3. Deelterrein Kunst en Cultuur
We verlagen het budget voor ‘Meer muziek in de klas’ met € 5.000.- om ruimte te creëren in de
gemeentebegroting. Ook het budget van de cultuurcoördinator gaat omlaag met € 5.000,-. De
gewenste € 80.000,- voor uitvoering van scenario 3 van de cultuurnota hebben we teruggebracht
naar € 30.000,-. En tenslotte hevelen we, vanwege het jubileumjaar, eenmalig het budget voor
Leven in Vrijheid (€ 15.000,-) over naar een post buiten het subsidieprogramma.
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4. Deelterrein Sport, Recreatie en Toerisme
Onderdeel Zwembaden
Zuiderzeebad
Het college bouwt de subsidie aan het Zuiderzeebad af. Dit in verband met de komst van zwembad
De Zeehoek. Het (beleids)uitgangspunt dat aan deze afbouw ten grondslag ligt, is dat de gemeente
er in de toekomst voor kiest om voortaan één openbaar toegankelijk overdekt zwembad met
subsidie te faciliteren. De subsidie aan het Zuiderzeebad wordt in drie jaar afgebouwd, met
€ 15.000,- per jaar.
Molenbad
Met ingang van 2020 wordt de subsidie aan het Molenbad verlaagd met jaarlijks € 20.000,-. Dit is
afgestemd met het stichtingsbestuur. De besparing is mogelijk door het wegvallen van rente en
aflossing op een lening, wat voor het stichtingsbestuur een jaarlijks voordeel van € 20.000,oplevert.
Btw-compensatie sportvrijstelling
Het plafond wordt met € 40.000,- verhoogd door de structurele uitvoering van de motie
Tegemoetkoming Sportvoorzieningen (aangenomen op 28 februari 2019). Met deze motie heeft de
raad het college verzocht om sportorganisaties met een btw-nadeel in de exploitatie te
compenseren. Het btw-nadeel is in 2019 ontstaan als gevolg van het nieuwe Sportbesluit en de
daaruit voortvloeiende wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968.

5. Deelterrein Leefbaarheid
Onderdeel Dorpshuizen
De subsidie aan Sociaal Cultureel Centrum De Schoof wordt, net als in 2019, verlaagd met € 6.000,-.
Dit vanwege de vernieuwde opzet van het ouderen- en jongerenwerk binnen De Schoof. Deze
bezuinigingsambitie volgt uit het collegebesluit van 25 juni 2018, Z-17-002248 / DOC-18-076565.
Onderdeel Dorpsraden
Op verzoek van de raad zijn in 2018 in de begroting extra middelen (€ 7.500,-) opgenomen voor
subsidie aan de dorpsraden. De dorpsraden hebben wel extra subsidie gevraagd, maar het extra
geraamde budget blijkt vooralsnog niet geheel nodig te zijn. Vanwege de onder uitputting korten
we dit onderdeel met € 2000,- bij de opstelling van de programmabegroting 2020.
Onderdeel Activiteiten- en Kernenbudget (AKB)
Het AKB-budget wordt bij de opstelling van de programmabegroting met ingang van 2020 verlaagd
met jaarlijks € 20.000,-. Via het programma Leefbaarheid werken we de laatste jaren integraal aan
kernagenda’s. We zien dat ‘ontschotting’ plaats vindt. Door de integrale aanpak kan bij het
realiseren van projecten gebruik worden gemaakt van diverse budgetten. De doelstellingen van het
AKB liggen in het verlengde van de doelstellingen van het programma Leefbaarheid.
Onderwijsachterstandenbeleid
Vanaf 2020 kwalificeren meer uitgaven vanuit het onderwijsachterstandenbeleid als subsidie.
Daarom hevelen we € 13.000,- over.
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6. Deelterrein Maatschappelijke Voorzieningen en Zorg
Onderdeel Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
We verhogen dit onderdeel met €35.000,-. De subsidie aan RCO de Hoofdzaak maakt onderdeel uit
van nieuwe, wettelijke taken. In 2020 en verder wordt hiervoor budget vanuit de centrumgemeente
Hoorn beschikbaar gesteld.
Onderdeel Specifieke Maatschappelijke Activiteiten
We voegen aan dit onderdeel een bedrag van € 25.500,- toe. Het gaat hierbij om activiteiten met
betrekking tot financiële/administratieve ondersteuning en eenzaamheidsbestrijding. Er is sprake
van een budget neutrale wijziging. Deze uitgaven werden eerder via een andere plek in de
begroting geboekt, maar worden voortaan vanuit het subsidieprogramma verstrekt.
7. Deelterrein Duurzaamheidsregeling Accommodaties
Geen bijzonderheden.

Uitvoering/evaluatie
Na vaststelling van de subsidie(deel)plafonds stelt het college het subsidieprogramma op.
Vervolgens versturen we op basis van het subsidieprogramma uiterlijk 31 december 2019 de
subsidiebeschikkingen.

Communicatie
Communicatie vindt op de gebruikelijke wijze plaats na het raadsbesluit.

Bijlagen
Bijlage Subsidie(deel)plafonds – DOC-19-183566

Commissie
Behandeld in de …. Commissie d.d.
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