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Voorstel aan :  Gemeenteraad van 25 januari 2016 

Door tussenkomst van :  Raadscommissie van 11 januari 2016 

Nummer :  2 

Onderwerp :  Aanpassen artikel 5 ASV 

Bijlage(n) :  1.  Algemene subsidieverordening gemeente Haren 2014 

2.  Concept raadsbesluit  

Steller advies :  Petronel Rietema 

   

   

   

Samenvatting :  In de Algemene subsidieverordening (ASV) gemeente Haren 

2014 wordt in artikel 5, l id 1 gesteld dat een 

subsidieplafond door de raad kan worden vastgesteld. 

Alleen voor de eenma-lige subsidies voor Cultuur, Sport, 

Welzijn en Zorg geldt een subsidieplafond en deze wordt 

jaarli jks in de begroting mee-genomen. Daarom is besloten 

de raad voor te stellen het volgende lid toe te voegen aan 

artikel 5 van de ASV: 

Lid 6 

a. In afwijking van lid 1 wordt het subsidieplafond voor de 

eenmalige subsidies Cultuur, Sport, Welzijn en Zorg vast -

gesteld door het college.  

b. In afwijking van lid 3 kan het subsidieplafond voor 

eenma-lige subsidies Cultuur, Sport, Welzijn en Zorg 

verlaagd worden door het college.  

   

Voorgestelde beslissing :  Aan art ikel  5 van de ASV wordt l id 6 toegevoegd:  

Het col lege:   

a.   stelt in afwijking van lid 1 het subsidieplafond voor de 

eenmalige subsidies Cultuur, Sport, We lzijn en Zorg 

vast;  

b.   kan in afwijking van lid 3 het subsidieplafond voor een-

malige subsidies Cultuur, Sport, Welzijn en Zorg verla-

gen.  
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Inleiding  

Vanuit de organisatie wordt gevraagd om het subsidieplafond voor de eenmalige subsidie 

voor Cultuur, Sport, Welzijn en Zorg te beleggen bij het college in plaats van bij de raad. Dit 

vraagt om een aanpassing van de Algemene subsidieverordening gemeente Haren 2014 

(ASV). 

 

In het besluit van 13 oktober 2015 was het voorstel aan de raad om in de ASV vast te leg-

gen dat het college een subsidieplafond kan vaststellen. Hiermee ontneem je de raad het 

recht om subsidieplafonds in te stellen en wordt in feite ingebroken op het budgetrecht van 

de raad. 

 

De raad wil het recht behouden om subsidieplafonds te kunnen vaststellen. Na advies te 

hebben ingewonnen bij de VNG, is nu het voorstel om aan artikel 5 van de ASV het volgen-

de lid toe te voegen: 

Lid 6 

a.  In afwijking van lid 1 wordt het subsidieplafond voor de eenmalige subsidies Cultuur, 

Sport, Welzijn en Zorg vastgesteld door het college.  

b.  In afwijking van lid 3 kan het subsidieplafond voor eenmalige subsidies Cul tuur, Sport, 

Welzijn en Zorg verlaagd worden door het college.  

 

Motivatie 

Voor de eenmalige subsidies voor activiteiten op het gebied van cultuur, sport, welzijn en 

zorg geldt een subsidieplafond. Daarbij gaat het jaarli jks om een relatief laag budget (20 15 

€ 9.588). De raad stelt de financiële kaders vast in de begroting. In deze begroting is ook de 

post ‘eenmalige subsidies Cultuur, Sport, Welzijn en Zorg’ opgenomen. Formeel moet er 

jaarli jks een B&W advies met een raadsbesluit opgesteld worden om het su bsidieplafond 

vast te stellen, terwijl dit dus feiteli jk al gebeurt bij het vaststellen van de begroting. Door 

het vaststellen van het subsidieplafond voor eenmalige subsidies voor Cultuur, Sport, Wel-

zijn en Zorg te beleggen bij het college, wordt voorkome n dat er jaarlijks een raadsbesluit 

met het vastgestelde subsidieplafond moet worden opgesteld.  

 

Communicatie 

Na vaststell ing door de raad wordt artikel 5 van de ASV  aangepast, evenals artikel 6 van de 

Subsidieregeling Cultuur, Sport, Welzijn en Zorg. De  aangepaste verordening en subsidie-

regeling worden gepubliceerd op www.overheid.nl.   

  

Haren, 15 december 2015 

 

burgemeester en wethouders, 

 

 

 

mr. M.P. de Wilde,  

secretaris 

 P. van Veen, 

burgemeester 

 

 

 

 

 


