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Aan de raad, 

  

Onderwerp: Vaststelling subsidieplafonds 2013 

  

  

Voorstel: De subsidieplafonds vaststellen ter nadere invullingen van de programma- 

begroting 2013 

    
  

1 SAMENVATTING 

Uw raad kan jaarlijks bij de vaststelling van de begroting besluiten tot het instellen van 

subsidieplafonds. Het instellen van een subsidieplafond heeft tot doel dat, het vastgestelde 

bedrag dat beschikbaar is voor subsidies en de daaraan gekoppelde activiteiten niet wordt 

overschreden. Wij stellen u voor om voor het tijdvak 1 januari t/m 31 december 2013 

subsidieplafonds in te stellen en de bedragen per beleidsterrein vast te stellen. 

2 VOORGESCHIEDENIS 

Op 8 februari 2011 heeft uw raad besloten in te stemmen met de bezuinigingsvoorstellen op 

de welzijnssubsidies ingaande 2012. Dit besluit is door ons college vertaald in beleidsregels 

2012 die (in afwachting van de herijking 2° tranche) zo veel mogelijk ongewijzigd zijn doorgezet 

naar 2013. Op grond van de beleidsregels 2013 zijn de subsidieplafonds voor het tijdvak 

1 januari /m 31 december 2013 opgemaakt. Hiermee ligt - in overeenstemming met de door 

uw raad gestelde beleidskaders — vast voor welke activiteiten subsidie wordt verleend en welke 

subsidiebedragen worden verleend. 

De beleidsregels voor het tijdvak 1 januari t/m 31 december 2013 zijn gepubliceerd op de 

website van de gemeente en als zodanig voor een ieder in te zien: www.hofvantwente.nl/ 

wonen en leven/welzijn, cultuur en onderwijs/subsidies welzijn, cultuur en onderwijs. 

3 WETTELIJKE GRONDSLAG 

Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening 

4 INHOUD VOORSTEL 

Toelichting 

In de Algemene subsidieverordening is de mogelijkheid opgenomen om jaarlijks tot het instel- 

Ien van subsidieplafonds over te gaan. Voor ieder beleidsterrein wordt een subsidieplafond 

vastgesteld. Hiermee wordt gegarandeerd dat er per beleidsterrein niet meer aan subsidie 

wordt uitgegeven dan er beschikbaar is. Het instellen van een subsidieplafond heeft tot doel 

dat het vastgestelde bedrag dat beschikbaar is voor subsidies en de daaraan gekoppelde 

activiteiten niet wordt overschreden. Een weigering van de subsidie op basis van het 

overschrijden van het subsidieplafond hoeft verder, formeel juridisch gezien, niet nader 

geformuleerd te worden. 



  

Hieronder zijn de beleidsvelden zoals die in de Algemene subsidieverordening zijn benoemd 

schematisch in beeld gebracht. Uw raad wordt voorgesteld per beleidsterrein het subsidie- 

plafond vast te stellen zoals in het schema is aangegeven. De genoemde bedragen zijn in de 

begroting 2013 verwerkt. 

Tijdens de behandeling van het voorstel tot vaststellen van de subsidieplafonds 2012 heeft de 

gemeenteraad aangegeven het verloop van de subsidieplafonds over meerdere jaren te willen 

zien voorzien van een toelichting op de grote wijzigingen. 

In onderstaand schema wordt voldaan aan dit verzoek, waarbij de getallen zoals die staan 

opgesomd in kolom 2013, de subsidieplafonds voor het tijdvak 1 januari /m 31 december 2013 

zijn. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
  

  

  

  

  

  

    
  

  

Beleidsterrein 2009 2010 2011 2012 2013 

1 Sport €71484.792 €1.805404 €1.507.972 €1.200.790 € 1.346.005 

2 |Kunstbeoefeningdoor| € 607.333| € G12414] € Gië-a14] € 499373] € 468680 

amateurs 

3 [Kunst, Cultuuren €66 7s0| € 813009 € 826148 € BI5.392)j € GTTOTS 

musea 

4 |Zorg € 504.861| € 531.669) € 530.609 € 457812 € 478.950 

5 JeugdenJongeren € 73.714 € 92940 € 107006 € B0311 € 78607 

6 | Óuderen T3ajGIj € 458002, € 427479 € 357G40, € 353945 

7 | Integratie € 37374 € 31607 € 31607 € 11430 € 11436 

8 _ Beuterspeeizalen €35B08 € 309497 € 259497 € ZET781 € 201.780 

9 [Vormingeneducatie [ € 72252/€ 88273] € 88273[€ 71457]| € _ 62.666 

10 °i Lokaal ezeosi € 27932; € 268083 € Z4ÌVA7) € z 

onderwijsbeleid 

11 Informatievoorziening € 830448 € 836.593 € B36.563 € 781331 € 761331 

en media 

12 _ Vrijwiligers = - _ € 47300 € _ 47.360 

13 jinvesteringssubsidies € 384192 € 387.035, € “Te200.000 € 100.000 

14 Lokale ET € 1000 & 1000 € 1000 € 1009 

belangenbehartiging 

15 _ Jumelages € 7000 € 8990 € BĲĲĲ € TE z 

16 | Bijzondere ETTaooij € 14377 € T@ e 7 

begraafplaatsen 

17 |Recreatieentoerisme| € 135.447] € 140.479] € 140475 € 12A743] € 125.980 

18 Promotievankemen € 9162 € 9230 € 9230 € 10400 € 10400 

18 ‘| Eenmalige súbsidies € 10000 €  10.480 € e E z 

20 | Frictiebudget € 750000; & 100.000 

€5785407| €6.118.937]| €5.662.340| €5.300 166 | €5.148.863               

Toelichting op verloop 2012 — 2013: 

In dit overzicht is het subsidieplafond voor 2012 € 150.000 hoger dan het eerder vermelde 

plafond voor 2012, omdat het frictiebudget nu administratief in het plafond is meegenomen. 

1. Sport: 

Meegenomen in plafonds 2013: Bekostiging vervanging voormalige zwembadmedewerker De 

Mors; toegekend budget inventaris sporthal Markelo. 

3. Kunst, cultuur en musea: 

Meegenomen in plafonds 2013: Extra subsidie Kunstvereniging, extra subsidie Beaufort; 

exploitatiesubsidie KunstWerk . 

  



  

4. Zorg: 

Meegenomen in plafonds 2013: Mediant en Humanitas, maatjesproject; AED's; verlaging 

subsidie Carint (kadernota besluit A5.1) 

6. Ouderen: 

Verlaging subsidie SWO (kadernota besluit A5.1) 

9. Vorming en educatie: 

Minder uitgaven door afbouwregeling “herijking 1° tranche”. 

10. Lokaal Onderwijsbeleid: 

Budget vervallen “herijking 1° tranche”. 

13. Investeringssubsidies 

Verlaging t.g.v. kadernota besluit B5.1 

20. Frictiebudget 

In het jaar 2012 wordt het beschikbare bedrag niet volledig uitgegeven. Over het mogelijk over- 

hevelen van het restantbedrag naar 2013 zullen wij uw raad nadere voorstellen doen. Het 

plafond van 2013 zal vervolgens worden verhoogd met het restant van 2012. 

Ten overvloede zij opgemerkt dat in het bovenstaande overzicht de subsidies zijn opgenomen 

die vallen onder de door uw raad vastgestelde Algemene subsidieverordening. 

4A Wat willen we bereiken? 

Door het vaststellen van de subsidieplafonds 2013 is er een juridische grondslag om eventueel 

nieuwe aanvragen om budgettaire redenen te weigeren. 

4.B Watgaan we ervoor doen? 

Na vaststelling van de subsidieplafonds 2013 zal begin 2013 worden overgegaan tot 

uitbetaling van de subsidie 2013. 

4C Watmag het kosten? 

De subsidies zullen worden uitbetaald tot het maximum bedrag van hetgeen hierboven is 

weergegeven. 

5 COMMUNICATIE 

Na besluitvorming door uw raad zal via een persbericht bekend worden gemaakt dat de 

subsidieplafonds voor het jaar 2013 zijn vastgesteld. De subsidieplafonds zullen worden 

gepubliceerd in het Hofweekblad en op de gebruikelijke wijze ter inzage worden gelegd. 

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente 

  

  

  

  

  

de secretaris, de burgemeester, 

Mr. G.S. Stam drs. J.H.A. Goudt 

Registratienummer 401684 

Onderdeel programmabegroting Programma . Welzijn en onderwijs 

Behandeld door N atschappelijke ontwikkeling 

Datum besluitvorming door B&W 6 november 2012 

Bilagen geen 

(geanonimiseerd)

  

Terinzage gelegde stukken geen       


