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Aan de raad
> voorstel
- Vaststellen subsidieplafond 2010
- Akkoord te gaan met de toegepaste hardheidsclausule
> toelichting
Inleiding
De verlening van 2010 gaat volgens de algemene subsidieverordening Beemster welke is vastgesteld
op 18 december 2008. In deze verordening wordt gewerkt met vier verschillende subsidies,
waarderingssubsidie, exploitatiesubsidie, projectsubsidie en budgetsubsidie.
Omdat het de eerste keer is dat de subsidie volgens de nieuwe verordening wordt verleend worden de
aanvragen zorgvuldig bekeken of de subsidie daadwerkelijk noodzakelijk is voor de instelling. De
instellingen die een waarderingssubsidie ontvangen krijgen na de vaststelling van 2010 de subsidie
verstrekt (verlening en vaststelling in één) voor vier jaar. Met de instellingen die een budgetsubsidie
ontvangen wordt een overeenkomst afgesloten. Deze overeenkomsten zijn op dit moment nog niet
afgesloten.
Ter informatie is voor u de subsidiestaat 2007-2010 en een overzicht per subsidie ter inzage gelegd.
Hardheidsclausule
Artikel 25
“Het college kan, in bijzondere gevallen, artikelen van deze verordening buiten toepassing laten of
daarvan afwijken, voor zover toepassing gelet op het belang van de aanvrager of
subsidieontvanger, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.”
Artikel 17 lid 5
In overleg met financiën adviseren we om het bezit zijn van gebouwen en speeltoestellen niet mee te
rekenen als algemene reserve. Dus daarom vragen wij u de hardheidclausule toe te passen op artikel
17 lid 5. “De instellingen hebben het recht op vermogensvorming, naast het plegen van reserveringen
in het doelgebonden reservefonds. De algemene reserve mag maximaal 50% van de jaarexploitatie
exclusief reserveringen betreffen”.
Toelichting verlening 2010
Het subsidieplafond 2010 tegenover het subsidieplafond 2009 is € 20.000,-- hoger. Dit komt mede
door de nieuwe subsidieverordening. Instellingen uit de deelgebieden sport, cultuur en ouderen krijgen
subsidie voor de leden en de accommodatiekosten. In de oude verordening kreeg alleen de
sportverenigingen subsidie voor leden. De instellingen kunnen niet meer subsidie ontvangen dan het
begrotingtekort dat zij aangeven. Een aantal instellingen moet volgens de berekening meer subsidie
ontvangen, maar zij krijgen niet meer dan het begrotingstekort. Bij de vaststelling subsidie 2010 zal
blijken of de subsidie noodzakelijk is. Muziekschool Waterland krijgt een extra subsidie van € 21.000,-Gemeenteraad Beemster
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voor muziekonderwijs op de basisschool in het schooljaar 2009-2010. In 2011 zal gekeken worden of
deze subsidie nog noodzakelijk is.
Tevens krijgen de instellingen Beemster Werelderfgoed en Historisch Genootschap meer subsidie. De
bijdragen zijn overgenomen zoals deze zijn vastgesteld in de cultuurnota 2008-2012.
Budgetsubsidies
Met de instellingen die een budgetsubsidie ontvangen moeten overeenkomsten afgesloten worden. In
deze overeenkomsten staan concrete afspraken waarvoor ze subsidie ontvangen. Op dit moment zijn
wij in overleg met de instellingen. De overeenkomsten zijn nog niet afgesloten. De instellingen die in
aanmerking komen voor de budgetsubsidie zijn Muziekschoolwaterland, Bibliotheek, Peuterspeelzaal
en Welsaen.
In de subsidiestaat 2010 hebben wij de budgetsubsidies opgenomen met een berekening van subsidie
2009 + 1,5% (indexcijfer).
> juridische consequenties
n.v.t.
> financiële consequenties
Het subsidieplafond 2010 dat aan u wordt voorgelegd is € 545.000,- .

Burgemeester en wethouders van Beemster,
de burgemeester,
de secretaris,

H.N.G. Brinkman

E. Kroese-Vrolijks

blz.2 van 2

