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Raadsvergadering d.d. 12 oktober 2010 agendapunt 10 
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 21 september 2010 
 
Onderwerp:   Algemene subsidieverordening (ASV) gemeente Tynaarlo 2011 en  
                                              kadernota subsidiesystematiek  
Portefeuillehouder                 Mw. N. Hofstra 
Behandelend ambtenaar: Mw. H. Sprang en mw. H. Sijtsema 
Doorkiesnummer:   0592 - 266 853 
E-mail adres:   h.sijtsema-jager@tynaarlo.nl; h.sprang@tynaarlo.nl 
Gevraagd besluit:    
a.  akkoord gaan met de concept kadernota subsidiesystematiek, 
b.  akkoord gaan met de concept Algemene Subsidieverordening gemeente Tynaarlo 2011, 
c.  de stukken vrijgeven voor inspraak.  
Bijlagen:  
-   Raadsbesluit (bijgevoegd)  
-   Kadernota subsidiesystematiek (bijgevoegd) 
-   Algemene subsidieverordening gemeente Tynaarlo 2011 (bijgevoegd) 
-   Artikelgewijze toelichting bij Algemene subsidieverordening Tynaarlo 2011 (bijgevoegd) 

 

TOELICHTING 

Inleiding 

De huidige subsidieverordening gemeente Tynaarlo is meer dan 10 jaar oud. Eind vorig jaar is besloten 
een nieuwe Algemene subsidieverordening (ASV) te maken, aangepast aan het dualisme en met minder 
verantwoordingsregels.  
 
Op 29 juni  j.l. heeft u besloten: 
- aan te sluiten bij het VNG traject en te kiezen voor het model Algemene subsidieverordening 
- akkoord te gaan met indeling in 3 arrangementen waarbij gevraagd is het verschil in de verantwoording    
  tussen de € 5.000,- en de € 50.000,- in de verordening verder uit te werken. 
 
Voor u liggen nu 2 onderdelen van het subsidie- instrument, t.w. de concept kadernota 
subsidiesystematiek en de concept Algemene subsidieverordening gemeente Tynaarlo 2011. 
 
Subsidie-instrument  
Het subsidie-instrument bestaat uit:  
- de kaderstellende beleidsdocumenten (door raad vastgesteld en die de inhoudelijke basis leggen voor  
  het verstrekken van subsidies); 
- de kadernota subsidiesystematiek; 
- de Algemene subsidieverordening; 
- de uitvoeringsregelingen (vastgesteld c.q. nog vast te stellen door college). 
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Het subsidie-instrument is een belangrijk middel voor het realiseren van gemeentelijk beleid en 
beleidsdoelen. Het is de verbinding tussen doelstellingen en beoogde maatschappelijke effecten van de 
gemeente enerzijds én de activiteiten en gerealiseerde maatschappelijke effecten door maatschappelijke 
organisaties anderzijds.  
 
De kadernota subsidiesystematiek 
In deze kadernota staat achtereenvolgens: 
- de aanleiding en de context 
- de basis van het subsidieproces en de uitwerking van dit proces 
- het subsidiebegrip en de subsidievormen 
- het beleidsinhoudelijke aspect  
- het juridisch technisch kader en 
- het financieel technisch kader 
 
De Algemene subsidieverordening (ASV)   
U heeft besloten aan te sluiten bij de model ASV verordening van de VNG. Deze voorliggende 
verordening gaat dan ook uit van minder administratieve lasten en een vereenvoudiging van de regels.  
Het uitgangspunt is “vertrouwen in plaats van wantrouwen”, zonder de eventuele risico’s uit het oog te 
verliezen.  
Bovenstaande uitgangspunten komen tot uitdrukking in: 
- proportionaliteit tussen subsidiebedrag en verantwoordingslasten 
- uniformering en vereenvoudiging van begrippen en verplichtingen in het subsidieproces 
- eigen verantwoordelijkheid van de subsidieontvanger. 
 
In de model verordening wordt gewerkt met een indeling in 3 arrangementen, t.w. tot 5.000 euro, van 
5.000 tot 50.000 euro en boven de 50.000 euro. Bij elk arrangement hoort een apart 
verantwoordingstraject. 
 
U heeft tijdens de raadsvergadering van 29 juni j.l. gevraagd nog eens te kijken naar de indeling van de 
arrangementen en dan met name naar de hoogte van de bedragen.  
In Tynaarlo vragen jaarlijks maximaal 5 aanvragers subsidie aan tussen de 25.000 en 50.000 euro. Dit 
zijn voornamelijk de evenementensubsidies. Wij stellen in dit concept dan ook voor om af te wijken van 
de VNG modelverordening en de indeling in arrangementen als volgt te hanteren: 
a. Subsidie tot 5.000 euro    geen verantwoordingseisen 
b. Subsidies tussen de 5.000 en 25.000 euro alleen eindverslag, geen tussenrapportage 
c. Subsidies boven de 25.000 euro                     tussenrapportage, inhoudelijk eindverslag en 
       accountantsverklaring 
 
De grootste tijdwinst (zowel voor gemeente als voor de aanvrager) wordt geboekt bij de  
subsidieaanvragen < 5.000 euro. Dit zijn vooral activiteitensubsidies. Meer dan 90% van onze 
subsidieaanvragen valt in deze categorie (van deze groep is dan weer ruim 75% lager dan 1.000 euro).  
Er zijn de laatste jaren geen onregelmatigheden bij deze kleine subsidies geconstateerd ondanks de 
“zware” controles zoals die nu worden uitgevoerd. Het risico is in verhouding gering en het 
administratieve voordeel in verhouding groot. Het betreft hier ook voornamelijk de 
vrijwilligersorganisaties. De tijd die nu gestopt wordt in het controleren van de bescheiden, kan dan 
gestopt worden in de “grote” subsidies.  
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Tijdpad 
 

12 oktober 2010           Behandeling in gemeenteraad met het verzoek stukken vrij te geven voor 
                                              inspraak. 

14 oktober - 25 nov. 2010     Inspraakperiode 

14 december 2010          ASV + kadernota subsidiesystematiek laten vaststellen door gemeenteraad 

1-1-2011                      Inwerkingtreding nieuwe ASV 2011 

 

Tot slot 
 
Wij vinden dat dit een belangrijk middel is voor het realiseren van gemeentelijk beleid en beleidsdoelen 
en dat dit een vermindering van de regeldruk oplevert en ook een stuk uniformering. Verder zijn wij van 
mening dat de voorstellen een deregulering van het verantwoordingskader oplevert. 
 

Financiële consequenties 

geen 

Adviezen 

nvt 

Gevraagd besluit 

 
a.  akkoord gaan met de concept kadernota subsidiesystematiek, 
b.  akkoord gaan met de concept Algemene Subsidie Verordening gemeente Tynaarlo 2011, 
c.  de stukken vrijgeven voor inspraak.  
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
 
F.A. van Zuilen,     burgemeester 
 
 
mr. J.P.J. van Muijen,              secretaris  


