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Samenvatting
Zoals elke gemeente in Nederland, ontvangt ook de gemeente Asten de komende jaren een
lagere uitkering van de Rijksoverheid. De uitkering van de Rijksoverheid is voor de gemeente
de belangrijkste inkomstenbron. Door deze lagere uitkering is de gemeente genoodzaakt om keuzes te maken, zodat de gemeente haar huishoudboekje in de begroting sluitend krijgt.
In het voorjaar van 2012 heeft de gemeenteraad ingestemd met een nieuw bezuinigingspakket. Het bezuinigingspakket raakt alle taakvelden van de gemeente. Ook de taakvelden Wmo,
welzijn en subsidies worden niet ontzien. De bezuinigingen op deze taakvelden bedragen in
totaal € 92.000,= in 2014 oplopend naar € 368.000,= in 2017.
Een bezuiniging van deze omvang betekent dat de gemeente lastige keuzes moet maken die
de samenleving direct treffen, maar deze keuzes zijn helaas onontkoombaar.
In de notitie “Subsidiebeleid Welzijn en Zorg Nieuwe Stijl, Gemeente Asten, Herfst 2012” wordt
voorgesteld ervoor te kiezen om in het licht van de bezuinigingen het subsidiebeleid te herijken en meer dan het oude, bestaande beleid te baseren op de Wmo. Uitgangspunt is een hoge
mate van eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van burgers.
Het nieuwe gemeentelijk subsidiebeleid is erop gericht om de kwetsbare burgers zoveel mogelijk te ontzien, meedoen van iedere burger mogelijk te maken en de sociale cohesie te behouden en te versterken.
Inleiding
Op dit moment staat de verleende subsidie te los van de verschillende beleidsdoelstellingen.
Deze zijn niet altijd duidelijk aan elkaar gerelateerd. De ontbrekende band maakt het voor de
gemeente moeilijk om te sturen in wat zij wil subsidiëren. Wij stellen daarom voor om een duidelijke koppeling te maken tussen de gemeentelijke beleidsdoelen en de inzet van subsidie om
de doelen te bereiken. Beleidsstukken waarin dit streven tot uiting komt zijn o.a. de nota Integraal Jeugdbeleid en het beleidsplan Wmo 2012-2015.
De voorgestelde uitgangspunten van het subsidiebeleid zijn uitgewerkt in de notitie “Subsidiebeleid Welzijn en Zorg Nieuwe Stijl, Gemeente Asten, Herfst 2012”.

Wat willen we bereiken
De gemeente krijgt de komende jaren substantieel minder geld van de Rijksoverheid. Dit
maakt dat een herverdeling van de budgetten noodzakelijk is. Deze herverdeling gaat conform
de Scenario-ontwikkeling/Voorjaarsnota 2012 gepaard met een structurele bezuinigingsopdracht op Wmo, welzijn en subsidie oplopend tot € 368.000,= in 2017. De bezuinigingsopdracht heeft tot gevolg dat met ingang van 2014 de structurele subsidie voor verschillende
organisaties moet worden verlaagd dan wel geheel moet worden afgebouwd.
Leidend principe bij de berekening van de taakstellende bezuinigingsopdracht is een gemiddelde korting van 4% gedurende 4 jaren, ingaande boekjaar 2014.
Naast deze gemiddelde korting zal een taakstellende inbreng van middelen die door het rijk
naar de gemeente worden overgeheveld in het kader van de transities Wmo begeleiding,
jeugdzorg en participatiewet, in het totale subsidiepakket welzijn/zorg nodig blijken om aan de
structurele bezuinigingsopdracht te voldoen.
Wat gaan we daarvoor doen
De uitvoering van het proces van beleidsontwikkeling naar een nieuw subsidieprogramma Welzijn en Zorg is in handen van het team Welzijn binnen de afdeling MO. Gekoersd wordt op een
nieuw subsidieprogramma Welzijn en Zorg Nieuwe Stijl 2014 – 2016 in oktober/november
2013. Verenigingen dienen in staat gesteld te worden om vóór 1 mei 2013 subsidieaanvragen
op basis van het nieuwe beleid in te dienen. Hiertoe wordt de volgende agenda gevolgd:
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Infoavond vrijwilligersorganisaties
Infoavond vrijwilligersorganisaties
Platform leefbaarheid Participatieraad
Bespreking reacties in college van B&W
Voorleggen nota Subsidiebeleid Welzijn en Zorg aan de commissie
Burgers voor wensen en bedenkingen
04 december 2012 Besluitvorming in het college van B&W
08 januari
2013 2e infoavond vrijwilligersorganisaties
14 januari
2013 Adviserend in de commissie Burgers
29 januari
2013 Raadsbesluit
01 februari
2013 Bekendmaking nieuw beleid aan betrokken organisaties
01 mei
2013 Uiterste datum indienen aanvragen subsidieprogramma 2014-2016 op
basis van het nieuwe beleid door de organisaties
Er zijn in totaal 3 informatieavonden met de vrijwilligersorganisaties opgezet, waarvan er inmiddels twee hebben plaatsgevonden. Bijgaand treft u de verslagen van deze bijeenkomsten
aan.
Samenvattend kan opgemerkt worden dat er begrip is voor de bezuinigingstaakstelling en de
voorgestelde beleidsmaatregelen en dat er nog veel vragen zijn bij de voorwaarden voor het
verkrijgen van een participatiesubsidie en de gevolgen van het invoeren van de accommodatiesubsidie.
Op het gebied van accommodatiesubsidie stellen wij dan ook voor een wat ruimer traject te
bewandelen, waarin ruimte is voor individueel maatwerk en gesprekken met de betrokken verenigingen. Uiteindelijk willen wij deze subsidies en de bijbehorende gebruiksvergoedingen wel
opnemen en integreren in het aangekondigde subsidieprogramma 2014 - 2016.
Op 8 november j.l. is de presentatie van de concept-notitie in het Platform Leefbaarheid van
de Participatieraad gegeven. Het advies van de Participatieraad wordt verwacht vóór de behandeling in de commissie Burgers in januari 2013.
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Mogelijke Alternatieven
De voorgestelde opties voor bezuinigingen zijn in paragraaf 6 van de notitie (de financiële paragraaf) verder uitgewerkt.
Risico’s
Op dit moment ligt de grondslag voor het gemeentelijk subsidiebeleid vast in verschillende
bronnen, namelijk in de algemene subsidieverordening, diverse beleidsnota’s en overeenkomsten, die aangegaan zijn met verschillende uitvoerende organisaties.
De ‘Algemene subsidieverordening Welzijn/Zorg gemeente Asten 2008 (ASV)’ is het wettelijk
voorschrift dat noodzakelijk is om als gemeente subsidie te kunnen verstrekken. De ASV beschrijft welke soorten subsidie de gemeente Asten hanteert, noemt de termijnen en andere
voorschriften die gelden om in aanmerking te komen voor een subsidie. De ASV regelt niet de
inhoudelijke gronden op basis waarvan subsidie wordt toegekend. Deze toets vindt plaats aan
de hand van de diverse beleidsnota’s en overeenkomsten.
De noodzakelijke wijzigingen van de ASV worden voorbereid voor de besluitvormende fase.
Wat mag het kosten
N.v.t.
Bijgaand treft u aan:

Voor u ligt ter inzage:
-

notitie “Subsidiebeleid Welzijn en Zorg Nieuwe Stijl, Gemeente Asten, Herfst 2012”
handouts presentatie herijking subsidiebeleid
verslag rondvraag presentatie herijking subsidiebeleid donderdag 1 november 2012
verslag rondvraag presentatie herijking subsidiebeleid woensdag 7 november 2012
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