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Aan de Raad, 

1. Inleiding 
Bijgevoegd treft u het Welzijnsplan 2017 aan. Dit plan is door het college van burgemeester en 
wethouders vastgesteld. Bij de begrotingsbehandeling zijn de subsidieplafonds van de welzijnssubsidies 
vastgesteld. 

2. Achtergrond 
In de Algemene Subsidieverordening 2015 en de Subsidieregeling Welzijn is t.a.v. de subsidieplafonds en 
het welzijnsplan het volgende bepaald: 
De raad stelt jaarlijks het bedrag vast dat gedurende een kalenderjaar ten hoogste beschikbaar is voor 
een bepaalde subsidiesoort en daarmee de subsidieplafonds voor de verschillende subsidiesoorten. 

In artikel 5 van de Algemene Subsidieverordening en artikel 6 van de Subsidieregeling Welzijn is 
opgenomen dat de wijze van verdeling van de betrokken subsidie wordt gedelegeerd aan het college. 
Deze verdeling wordt vastgelegd in een jaarlijks welzijnsplan. 

De subsidieaanvragen voor 2017 zijn beoordeeld aan de hand van de nieuwe Subsidieregeling Welzijn 
met bijgehorende beleidsregels. 
Het subsidiebeleid gaat uit van drie soorten subsidies, te weten basis-, activiteiten- en budgetsubsidies. 
Voor de budgetsubsidies en de basissubsidies zijn de wijzigingen ten opzichte van de vorige 
subsidieregeling welzijn heel beperkt gebleven. Bij de structurele activiteitensubsidies is de 
subsidiesystematiek volledig gewijzigd. Deze wijziging is aan u voorgelegd via bijbehorende 
raadsmededeling. Was bij de oude systematiek, afhankelijk van het soort vereniging, het aantal 
jeugdleden of het inwoneraantal van een kern bepalend voor de hoogte van het subsidiebedrag, nu is dit 
geheel anders. 
Als uitgangspunt wordt gehanteerd dat alle ontvangers van een structurele activiteitensubsidie minimaal 
een subsidiebedrag ontvangen ter hoogte van het bedrag van een basissubsidie. Dit is 400 euro. 
Daarnaast kunnen de organisatie een aanvullende subsidie ontvangen voor het organiseren van een of 
meer benoemde activiteiten. 

De overige belangrijkste wijzigingen betreffen het invoeren van de mogelijkheid voor de ontvangers van 
een basissubsidie of een structurele activiteitensubsidie om in aanmerking te komen voor een 
aanvullende subsidie van C 150,00 indien activiteiten worden georganiseerd waar kwetsbare burgers aan 
zullen deelnemen. Dit geldt alleen voor organisaties waarbij deze kwetsbare burgers niet tot hun 
doelgroep behoren. 



Daarnaast is er 10oZo van het budget voor de structurele activiteitensubsidies (basisjaar 2015) 
gereserveerd. 
Dit budget is bedoeld om de ontvangers van een structurele activiteitensubsidie te stimuleren incidentele 
activiteiten te organiseren die niet tot de reguliere activiteiten behoren en die als doel hebben andere 
(bijzondere) doelgroepen dan de eigen doelgroep te bereiken. 
De verenigingen worden hierover geïnformeerd bij het toesturen van de beschikking voor 2017. De 
kaders hiervoor worden nog nader vastgesteld. 

3. Overwegingen 
Het subsidiebeleid gaat uit van drie soorten subsidies, te weten basis-, activiteiten- en budgetsubsidies. 
Met de instellingen die een budgetsubsidie ontvangen, is in de afgelopen jaren een 
subsidieovereenkomst afgesloten waarin is vastgelegd welke prestatieafspraken de instelling moet 
verrichten om recht te doen gelden op het totale subsidiebedrag. Daarnaast is hierin vastgelegd hoe 
wordt omgegaan met de prijsindex en CAO-ontwikkelingen. De budgetsubsidies zijn voor 2017 volgens 
de subsidieovereenkomsten berekend, (zie welzijnsplan 2017). 

Prijsindex gezinsconsumptie over het jaar 2015 is 0,6 0Zo. 
Ten aanzien van de CAO-loonontwikkelingen zijn de volgende percentages toegepast: 
Sector Welzijn en maatschappelijke dienstverlening 3,23 0Zo 
Sector Openbare bibliotheken 2,75 0Zo 
Sector kunsteducatie (privaat) 1,38 0Zo. 
Sector kunsteducatie (publiek) 1,49 0Zo. 

Activiteiten- en basissubsidies 
Basissubsidie: 
Een subsidie voor activiteiten en/of producten die bijdragen aan het versterken van de sociale 
samenhang in de maatschappij, waarbij het college van burgemeester ene wethouders geen invloed wil 
uitoefenen op de georganiseerde activiteiten. 

Activiteitensubsidie: 
Een subsidie die aan een instelling wordt toegekend voor een activiteit die bijdraagt aan het behalen van 
beleidsdoelstellingen waarbij activiteiten voor volwassenen, indien zij niet tot de specifieke doelgroep 
behoren, niet in aanmerking komen voor subsidie. 

Wat betreft de basis- en activiteitensubsidies is een omslag te zien ten opzichte van de 
subsidieverstrekking tot 2014. Met de Subsidieverordening Welzijn 2013-2016 is een nieuwe weg 
ingeslagen waarbij veel meer uitgegaan wordt van het standpunt dat subsidieverstrekking moet leiden tot 
verwezenlijking van de doelstellingen die een gemeente met haar subsidiebeleid heeft. Voor 
budgetsubsidies geldt dit ook maar hier werd al langer sterk op gestuurd. Dit omdat bij een 
budgetsubsidie een subsidie wordt verstrekt voor een specifiek doel waaraan meetbare resultaten worden 
gekoppeld. Met de invoering van de ASV en de Subsidieregeling Welzijn 2015 werd de ingeslagen weg 
verder vervolgd. Met de meest recente vaststelling van de Subsidieregeling Welzijn van 8 november j l . 
waarbij de subsidiesystematiek voor activiteitensubsidies volledig op de schop is gegaan, is weer een 
stap richting doelgerichte subsidiëring gemaakt. 
Hoofddoelstelling is streven naar een leefbare, veilige gemeente met een sociale infrastructuur waarin 
voldoende ruimte is voor opvang, ontplooiing, ontmoeting, ontspanning en recreatie. Hieraan is de 
volgende prioriteitstelling verbonden. 

1. Zorg voor kwetsbare groepen; 
2. Bieden van ontwikkelingskansen voor jeugd en jongeren; 
3. Bevorderen sport en bewegen; 
4. Bevorderen van de gezondheid en leefstijl; 
5. Handhaven en/of versterken van de sociale infrastructuur 
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De subsidiesystematiek die tot 2 0 1 4 werd gehanteerd was meer gericht op het behouden van 
bestaansrecht van organisaties en instellingen en niet of nauwelijks op het nemen van initiatieven en het 
uitvoeren van innovatieve activiteiten die aansluiten bij het gemeentelijke beleid. Het nieuwe 
subsidiebeleid draagt bij aan het realiseren van gemeentelijk beleid. 

Subsidie kwetsbare burgers 
In de subsidieaanvraagformulieren voor 2 0 1 7 is de mogelijkheid opgenomen om aan te tonen dat er aan 
de reguliere activiteiten van de organisatie kwetsbare burgers deelnemen. Indien hiervoor aantoonbaar 
extra inspanningen worden verricht door de organisatie heeft dit geleid tot een aanvullende subsidie van 
6 1 5 0 , 0 0 . Dit geldt alleen voor organisaties waarvan deze kwetsbare burgers niet tot hun doelgroep 
behoren. 
Deze subsidie is terug te vinden in het welzijnsplan en deze bedragen zijn mee geraamd in het budget 
voor de activiteiten- en de basissubsidies. 

Daarnaast is er 10o7o van het budget voor de structurele activiteitensubsidies (basisjaar 2 0 1 5 ) 

gereserveerd. 
Dit budget is bedoeld om de ontvangers van een structurele activiteitensubsidie te stimuleren incidentele 
activiteiten te organiseren die niet tot de reguliere activiteiten behoren en die als doel hebben andere 
(bijzondere) doelgroepen dan de eigen doelgroep te bereiken. 
De verenigingen worden hierover geïnformeerd bij het toesturen van de beschikking voor 2 0 1 7 . Bij deze 
beschikking zal tevens een aanvraagformulier worden meegestuurd om voor deze specifieke incidentele 
activiteiten subsidie aan te kunnen vragen. 

Wijzigingen 
Voor 2 0 1 7 hebben twee organisaties geen subsidie meer aangevraagd. Op Eigen Wieken is gestopt met 
hun activiteiten. Ponyclub De Strieneruitertjes heeft afgezien van het indienen van een subsidieaanvraag. 

Daarnaast is er aan twee nieuwe organisaties een basissubsidie toegekend. 
Het betreft Stichting Ontspanning voor Ouderen De Kleine Vos en Popkoor De Sparrows. 

4 . Middelen 
In de raadsvergadering van 3 november j l . zijn de subsidieplafonds vastgesteld: 

» Budgetsubsidies 6 1 . 2 3 3 . 2 6 5 , 0 0 

. Basissubsidies 6 2 2 . 1 0 0 , 0 0 

» Activiteitensubsidies 6 1 2 5 . 0 3 6 , 0 0 

« Incidentele activiteitensubsidies 6 1 6 . 7 0 0 , 0 0 

In totaal is 6 1 . 3 9 7 . 1 0 1 , 0 0 beschikbaar gesteld. 

Het totaal van de diverse subsidiesoorten volgens het Welzijnsplan 2 0 1 7 : 
» Budgetsubsidies 6 1 . 2 4 2 . 7 1 8 , 0 0 

» Basissubsidies 6 2 2 . 3 5 0 , 0 0 

» Activiteitensubsidies 6 1 2 4 . 8 8 6 , 0 0 

De aanvragen voor incidentele activiteitensubsidies worden in de loop van een jaar ontvangen. Deze 
aanvragen worden separaat aan het college aangeboden ter beoordeling. 
In het budget voor incidentele activiteitensubsidies is 6 2 . 0 0 0 , 0 0 opgenomen als vrij besteedbaar budget 
voor basissubsidies. Hiervan kan het bedrag van 6 2 5 0 , 0 0 dat boven het budget van de geoormerkte 
basissubsidies uitkomt, worden bekostigd. 

In het bedrag voor de budgetsubsidies is 6 1 0 . 0 0 0 , 0 0 extra aan de bibliotheek opgenomen i.v.m. een 
motie. Dit bedrag is afkomstig vanuit het budget opgenomen voor cultuurpromotie I Mondriaan en Dutch 
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design. 

5. Communicatie/Aanpak 
Aan de organisaties die opgenomen zijn in dit Welzijnsplan wordt een beschikking gestuurd betreffende 
de hoogte van de toegekende subsidie. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Ste 
de^toco^ecretaris, de burgemeester, 

R.A.J.M. R.P. Ván den Belt, MBA 


