Subsidieplafonds Welzijnssubsidies 2016
Elk jaar stelt de gemeenteraad bij zijn begrotingsbehandeling subsidieplafonds vast voor
welzijnssubsidies. Met een subsidieplafond is het maximumbedrag gegeven, het totaalbudget
dat de gemeente in een bepaald jaar voor subsidies beschikbaar stelt.
Als een subsidieplafond door een bepaalde uitgave overschreden dreigt te worden, vormt dat
een reden om de subsidie lager vast te stellen of te weigeren. Om de belanghebbenden te
informeren, is de gemeente verplicht de hoogte van de subsidieplafonds bekend te maken.
Hoogte Subsidieplafonds
Jaarlijkse subsidies
Een jaarlijkse subsidie is een subsidie die per (boek)jaar of voor een bepaald aantal boekjaren
aan een instelling voor een periode van maximaal vier jaar, samenvallend met de zittingsduur
van de gemeenteraad tot en met het jaar dat de raad aftreedt, wordt verstrekt.
Bij de jaarlijkse welzijnssubsidies worden vier deelterreinen onderscheiden:
1. Sport; 2. Toerisme en recreatie; 3. Kunst en cultuur; 4. Maatschappelijke zorg en welzijn,
inclusief Wet maatschappelijke ondersteuning.
Voor elk van deze deelterreinen is een bedrag geraamd.
Voor de jaarlijkse welzijnssubsidies is voor 2016 in totaal € 76.950,- in de gemeentebegroting
opgenomen. Binnen dit bedrag zijn twee plafonds te onderscheiden:
- subsidieplafond Sport en Toerisme en recreatie:
€ 5.405,- subsidieplafond Kunst en cultuur en Maatschappelijke zorg en welzijn: € 69.890,Toelichting: er zijn twee subsidieplafonds omdat de deelterreinen “Sport” en “Toerisme en
recreatie” binnen de gemeentebegroting tot één programma behoren, en de deelterreinen
“Kunst en cultuur” en “Maatschappelijke zorg en welzijn” ook.
Binnen een programma kan met budgetten worden geschoven.
Eenmalige subsidies
De gemeenteraad heeft voor 2016 € 1.655,- beschikbaar gesteld voor eenmalige subsidies.
Dit bedrag is dus het subsidieplafond voor 2016.
Een eenmalige subsidie is een subsidie ten behoeve van bijzondere incidentele projecten of
activiteiten die niet behoren tot de reguliere bezigheden van de aanvrager en waarvoor het
college van burgemeester en wethouders slechts voor een van te voren bepaalde tijd van
maximaal vier jaar subsidie wil verstrekken.
Een eenmalige subsidie kan nooit hoger zijn dan € 500,-, om te voorkómen dat het budget in
één keer wordt besteed.
Samenvattend financieel overzicht
Deelterrein
Bedrag 2016 in €
1. Jaarlijkse subsidies sport
2.680,2. Jaarlijkse subsidies toerisme en recreatie
2.725,Subtotaal 1 + 2
5.405,3. Jaarlijkse subsidies kunst en cultuur
37.830,4. Jaarlijkse subsidies Maatschappelijke zorg 32.060,en welzijn
Subtotaal 3 + 4
69.890,Subtotaal 1 t/m 4 Jaarlijkse subsidies
75.295,5. Eenmalige subsidies
1.655,- +
Totaal 1 t/m 5 Welzijnssubsidies
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