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Aan de Raad,
1.

Onderwerp
Algemene subsidieverordening Rijswijk 2020

2.

Voorstel
Uw raad wordt voorgesteld de algemene subsidieverordening Rijswijk 2020 (ASV) vast te
stellen onder gelijktijdige intrekking van de oude verordening.

3.

Inleiding
De huidige algemene subsidieverordening (hierna: ASV) is aan vervanging toe.
Belangrijkste redenen hiervoor zijn:
 Coalitieakkoord 2019-2022 (hoofdstuk 1, paragraaf subsidies, hoofdstuk Financieel
kader, paragraaf subsidies, garanties en leningen);
 Gewijzigde wet- en regelgeving (wet Markt & Overheid, Europese steunkaders);
 Beperkingen huidige ASV:
o De verordening biedt te weinig mogelijkheden voor met name
kleine/eenmalige initiatieven;
o Er is weinig tot geen ruimte voor maatwerk per beleidsterrein, waardoor
soms teveel en soms te weinig 'eisen' bij de aanvrager worden neergelegd.
Het huidige voorstel voor vernieuwing van de ASV is tot stand gekomen middels
 Benchmark van
o de subsidieverordeningen van 17 andere, op basis van de
begrotingsanalyse van BZK vergelijkbare, gemeenten;
o de VNG modelverordening 2016;
o een variant van de VNG modelverordening door hoogleraar Willem
Konijnenbelt (Tilburg/Leiden (Thorbecke leerstoel) /UvA)
 Input en feedback van
o beleidsmedewerkers sociaal domein, sport, kunst & cultuur en onderwijs;
o subsidiepartners via de informatieavond van 22 mei 2019 en ingevulde
vragenlijsten.

4.

Beoogd effect
Met de nieuwe verordening wordt gestreefd naar:
 Uniformiteit in subsidiëring van maatschappelijke partners, terwijl tegelijk maatwerk
mogelijk is voor specifieke activiteiten/partijen;
 Administratieve lastenverlichting door in de verordening alleen de minimum-eisen
op te nemen, indien nodig aangevuld in de beschikking en/of separate
subsidieregeling(en);
 Beleidsonafhankelijkheid, dat wil zeggen de verordening niet direct op de schop
hoeft bij wijzigingen in bovenliggend beleid en/of maatschappelijke
omstandigheden;
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5.

Een 'lang houdbare' verordening, dat wil zeggen bestand tegen wijzigingen in weten regelgeving en de maatschappelijke situatie.
Argumenten
De huidige verordening
 Is verouderd (13 jaar oud inmiddels). De meeste gemeenten hebben hun
verordening in lijn gebracht met de VNG modelverordening van 2013 (gewijzigd in
2016 en 2019);
 Voldoet niet meer aan de veranderde maatschappelijke eisen en wet- en
regelgeving;
 Belet de uitvoering van sommige activiteiten/initiatieven vanwege de standaard eisen
die worden gesteld ongeacht de omvang van het initiatief.
Wij stellen de volgende uitgangspunten voor als basis voor het subsidieproces:
A De gemeenteraad is verantwoordelijk voor het vaststellen van
 beleid (jeugd, onderwijs, kunst/cultuur etc.) middels beleidsnota’s en de begroting;
 de algemene subsidieverordening, zijnde het instrument waarmee het college
invulling kan geven aan voornoemd beleid middels subsidiëring;
 de financiële kaders waarbinnen subsidiëring plaats dient te vinden, zijnde de
gealloceerde lasten per programma.
B Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor
 uitvoeren van vastgesteld beleid, onder meer middels
 subsidiëring van activiteiten die bijdragen aan het bereiken van de doelstellingen van
het beleid, binnen de kaders van de ASV.
De Algemene Subsidieverordening is onder bovenstaande uitgangspunten nadrukkelijk géén
beleidsdocument, maar een uitvoeringskader/-instrument. Uw raad legt uw prioriteiten vast in
beleidsnota’s en de begroting, en ons college geeft hier invulling aan (onder andere) door
subsidiëring van partijen die bijdragen aan realisatie van deze prioriteiten.

6.

Kanttekeningen
En zijn geen kanttekeningen te plaatsen, de huidige subsidiëring blijft mogelijk onder de
nieuwe verordening.

7.

Financiën
Er zijn op voorhand geen financiële gevolgen, de huidige subsidiëring blijft mogelijk onder
de nieuwe verordening.

8.

Vervolg
Vanuit de ervaringen die met de nieuwe verordening zullen worden opgedaan kan het
college voor bepaalde activiteiten en subsidieontvangers specifieke subsidieregelingen
vaststellen, waarmee tegemoet gekomen kan worden aan aanvullende danwel minder
zware eisen die redelijkerwijs gesteld mogen worden hieraan.

9.

Proces en communicatie
In de nieuwe ASV is feedback verwerkt die van de subsidiepartners is ontvangen via een
enquête (19 respondenten) en tijdens de informatieavond op 22 mei 2019 (34 aanwezigen
van 25 instellingen). De reactie op de voorgestelde uitgangspunten voor de ASV was
unaniem positief, alle verbeterpunten die in de ASV thuis horen zijn daarin verwerkt.
Na de zomer 2019 zal – zoals aangekondigd in de door ons op 4 december 2018
vastgestelde raadsinformatiebrief- herijking van de subsidies ter hand worden genomen.
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De nieuwe verordening zal ingaan per 1 januari 2020, hetgeen betekent dat:
 De huidige verordening nog geldt voor
o de aanvragen voor én verantwoordingen van gesubsidieerde activiteiten die
plaatsvinden in 2020;
 De nieuwe verordening geldt voor aanvragen voor subsidie die ná 1 januari 2020
ingediend worden.
Bovenstaande informatie zal op internet gepubliceerd worden en gedeeld worden met alle
huidige subsidiepartijen.
10.

Bijlagen
Algemene subsidieverordening Rijswijk 2020
Document met vergelijking algemene subsidieverordening 2006 en 2020

Burgemeester en wethouders,
de secretaris,

de burgemeester,

drs. M. Middendorp MPC

drs. M.J. Bezuijen
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De gemeenteraad van Rijswijk,
Bijeen in openbare vergadering op 24 september 2019
Gelezen het voorstel van het college van B&W
d.d. 15 juli 2019, nr.

BESLUIT:
1. De algemene subsidieverordening Rijswijk per 1 januari 2020 in te trekken.
2. De algemene subsidieverordening Rijswijk 2020 vast te stellen met een inwerkingtreding per
1 januari 2020.

Aldus besloten door de Raad van de gemeente Rijswijk, in zijn openbare vergadering van 24
september 2019

de griffier,

de voorzitter,

J.A. Massaar, bpa

drs. M.J. Bezuijen
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