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Rapportage bij Raadsvoorstel RI-18-00386 Raadsvergadering d.d. 05 jun 2018

Voorstel
In te stemmen met bijgevoegde notitie “Nieuw subsidiebeleid gemeente Nederweert 2019”.
Inleiding
Begin 2017 is BMC-onderzoek opdracht verleend om het gemeentelijke subsidiebeleid te evalueren en een
doelmatigheidsonderzoek naar de subsidieverstrekking te doen. Het doelmatigheidsonderzoek is in augustus
2017 afgerond en bij de ingekomen stukken van de raad aangeboden op 26 september 2017.
Gebaseerd op de aanbevelingen uit dit doelmatigheidsonderzoek is BMC gestart met het opstellen van het
nieuwe subsidiebeleid. In nauwe samenwerking met de medewerkers van het Team Samenleving Sociaal is het
nieuwe beleid geformuleerd. Belangrijk uitgangspunt in het kader van de doelmatigheid is: vermindering van de
administratieve last voor zowel de verenigingen/aanvragers als de gemeente. Doordat de verstrekking van de
subsidie aan de verenigingen (= de waarderingssubsidie) is teruggebracht tot een subsidie per jeugdlid of lid
van >65 jaar en/of een vast bedrag, is deze administratieve lastenvermindering bereikt.
Op 27 februari 2018 heeft een informatiebijeenkomst plaatsgevonden over de nieuwe subsidienormen zoals die
in bijgevoegde notitie zijn verwoord. Het grote merendeel aanwezige verenigingeninhoud konden met de notitie
instemmen. Voor enkele subsidiegroepen waren toen de nieuwe subsidienormen nog niet bekend (Meer
bewegen voor Ouderen, Zonnebloem), maar daarover is inmiddels ook overeenstemming bereikt. Een tweetal
ouderenverenigingen gaf aan niet akkoord te kunnen gaan met de voorwaarde dat een vereniging aangesloten
dient te ziejn met een overkoepelende organisatie. Maar ook met deze verenigingen is overeen gekomen dat
zijn aansluiting zoeken bij een overkoepelende organisatie, uiterlijk per 1 januari 2019. Wij trekken de conclusie
dat het Nederweerter verenigingsleven in kan stemmen met de voorliggende voorstellen in de notitie.
Beoogd effect
Het nieuwe subsidiebeleid (met name wat betreft de jaarlijkse waarderingssubsidies) voor de periode vanaf
2019 wordt tijdig aan de verenigingen bekend gemaakt.
Argumenten
1a. Richting aan het nieuwe subsidiebeleid
Gebaseerd op het gehouden doelmatigheidsonderzoek is bijgevoegde notitie opgesteld met als belangrijkste
wijzigingen t.o.v. het huidige beleid (voor de motivering wordt verwezen naar de notitie):
 Jeugdledensubsidie: leeftijd van een subsidiabel jeugdlid is verhoogd van 19 naar 20 jaar;
 Subsidie voor 65+ers: voor leden van verenigingen die waarderingssubsidieontvangen per lid, wordt
ook een subsidie verleend voor leden ouder dan 65 jaar (denk aan schutterijen/muziekgezelschappen,
ouderenverenigingen);
 Bij teamsport vervalt het subsidiebedrag per jeugdteam en wordt vervangen door een
jeugdledensubsidie;
 Terugkeer van de subsidieverlening aan zangkoren, toneelverenigingen en vrouwenverenigingen;
 Er wordt een jaarlijkse lijst opgesteld van waarderingsubsidies die als vast bedrag worden verleend.
1b. Huur- en jeugdcompensatie voor de sportverenigingen vormt een probleem
Sportverenigingen ontvangen een compensatie in de huurkosten, gebaseerd op het jeugdledental. Pogingen
om deze (in het verleden tot nu ontvangen) compensatie ‘om te slaan’ naar een ledenbedrag is complex en niet
uitvoerbaar. Vooralsnog blijft de bestaande compensatieregeling bestaan. Wel dient binnenkort het bestaande
sporttarievenbeleid te worden herijkt, met als doel de arbeidsintensieve compensatieregeling fors te
vereenvoudigen, danwel af te schaffen en op te nemen in de subsidienorm per jeugdlid. Voor 2019 blijkft de
bestaande compensatieregeling gehandhaafd.
1c De notitie geeft inzicht in de subsidiesoorten en subsidienormen
In de notitie is een overzicht gegeven van de subsidiesoorten (waarderingsubsidie, incidenteel, project-,
budget- en investeringssubsidie). Voor de waarderingssubsidie is ook een overzicht gegeven van de bedragen
die nu gelden en de voorstellen voor 2019.
De bedragen tussen oud en nieuw per vereniging zijn eveneens berekend, de conclusie staat in hoofdstuk 4
1d.De subsidienormen zijn verhoogd, iedereen gaat er op vooruit
De subsidienormen (het bedrag per jeugdlid) of de vaste bedragen zijn hoger dan de thans gelden subsidie. De
subsidienormen zijn sinds 2010 niet aangepast, alleen summier trendmatig aangepast. Een geringe verhoging
van de norm is alleszins redelijk. Daarnaast wordt de leeftijdsgrens voor de jeugdleden verhoogd en wordt
subsidie verleend voor 65+ers. Dus de verenigingen krijgen meer subsidie dan momenteel het geval is.
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1c. Overgangsregeling
Met volleybalclub Fortutas is een overgangsregeling overeengekomen omdat deze vereniging door de keuze
voor jeugd ledensubsidie is subsidie achteruitgaat. Met deze vereniging is een driejarige overgangsregeling
afgesproken. Enkele verenigingen ontvangen in 2019 minder subsidie, maar dat komt door de vermindering van
het aantal jeugdleden.
Kanttekeningen
1. Budgettaire neutraliteit wordt waarschijnlijk niet gehaald.
Uitgangspunt voor het nieuwe beleid was budgettaire neutraliteit t.o.v. de begroting 2017. Door de hogere
subsidienormen en uitbreiding van de leeftijdscategorieën wordt deze neutraliteit niet worden gehaald. Het
nieuwe beleid ‘kost’ ca. € 20.000,00 extra. De ruimte daarvoor wordt door herallocatie van middelen, binnen de
gemeentebegroting gezocht.
Uitvoering
Binnenkort wordt aan u de nieuwe Algemene Subsidieverordening Nederweert (ASVN) ter vaststelling
aangeboden. Deze verordening, die gebaseerd zal zijn op de model-verordening van de Vereniging
Nederlandse Gemeenten (VNG), vormt de basis voor de subsidieverlening door de gemeente Nederweert. Op
basis van de ASVN én de bijgevoegde notitie zal ons College nadere regels vaststellen in een “Besluit subsidies
2019”.
Communicatie
De verenigingen zijn actief betrokken bij de evaluatie en de totstandkoming van het nieuwe subsidiebeleid. Zij
zullen op de hoogte worden gesteld van de door u vastgestelde notitie. Tevens zal de verenigingen worden
gevraagd een formeel subsidieverzoek in te dienen voor 2019 en 2020.

Bijlagen
Notitie "nieuw subsidiebeleid gemeente Nederweert 2019"
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Concept raadsbesluit

De raad van de gemeente Nederweert

Overwegende dat dat het wenselijk is om richting te geven aan het nieuwe gemeentelijke subsidieleid vanaf
2019
Gezien het voorstel nr. 2018-28 van het college van burgemeester en wethouders d.d. 2 mei 2018

Besluit
In te stemmen met de Notitie “Nieuw subsidiebeleid gemeente Nederweert 2019”.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 5 juni 2018,
De raadsgriffier,

De voorzitter,

E.G. Schrier

H.F.M. Evers
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