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Beste dames/heren,

In september 2018 hebben wij u via een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de wijziging nadere
subsidieregels bij de subsidieverordening 2015. De wijzigingen waren nodig om de aanvragen op tijd
binnen te krijgen en om wederom een budgetoverschrijding op de subsidie te voorkomen. De aanvragen
zijn allemaal binnen en de aangevraagde subsidies overschrijdt het subsidieplafond. Dit betekent dat een
aantal verenigingen minder subsidie ontvangen dan gevraagd. Verenigingen zijn hierover afgelopen week
geïnformeerd. Er is een inloopbijeenkomst georganiseerd om verenigingen te informeren over hun
ontvangen beschikking. In deze raadsinformatiebrief leggen wij u kort de verschillende subsidies uit en
hoe we omgaan met de overschrijding op het subsidiebudget.
Subsidievormen
De basissubsidie is een jaarlijkse subsidie op basis van maatschappelijke doelen. Een onderdeel van de
basissubsidies op het beleidsterrein sport is de accommodatiesubsidie. Het gaat hier om subsidie voor de
huur van sportaccommodaties. De stimuleringssubsidie is eenmalig en bedoeld om een bepaald initiatief
te stimuleren. Een voorbeeld hiervan is het toekennen van subsidie voor een nieuw evenement.
Aanvragen voor de verschillende subsidievormen toetsen we aan de subsidieverordening en de daarbij
behorende nadere subsidieregels 2018. We hanteren daarbij afspraken over de verdeling van
subsidiegelden over de verschillende beleidsterreinen.
De basissubsidies worden jaarlijks aangevraagd voor een bepaalde datum. Voor deze verschillende
subsidievormen is een bepaald subsidieplafond. Dit betekent dat we niet meer uit mogen geven dan dit
totaal beschikbare budget.
Subsidiebudget 2019
Voor 2019 is er meer subsidie aangevraagd dan het beschikbare budget. De aanvragen voor 2019 geven
een overschrijding aan op de accommodatiesubsidie binnen het beleidsterrein sport. Bij het opstellen van
de begroting 2019 waren de cijfers nog niet bekend.
Vanwege de overschrijding hebben wij een korting van 9% toegepast op de accommodatiesubsidie, zoals
beschreven in artikel 7 van de nadere subsidieregels. Het beschikbare budget voor de
stimuleringssubsidies blijft gehandhaafd.
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Aanpassen subsidieverordening
In de begroting 2019 is vermeld dat de subsidieverordening wordt aangepast. Deze aanpassing en ook de
opgelegde taakstelling gaan we verder onderzoeken en uitwerken. De verenigingen worden hierbij
uiteraard betrokken. Om de wensen van verenigingen goed in beeld te krijgen en een methode te
ontwikkelen die minder bureaucratie met zich mee brengt zal het proces van aanpassingen de nodig tijd
vergen.

Met vriendelijke groet,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN CRANENDONCK,
De burgemeester.

Pagina 2 van 2 behoort bij 978021

