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Geachte leden en duoburgerleden van de gemeenteraad,
Bij de behandeling van het voorstel over de Algemene subsidieverordening in de raadscommissie Burger en Bestuur d.d.
19 maart 2015 heb ik toegezegd u nader te informeren over de methodiek van subsidieplafonds.
Verder heb ik aangegeven terug te komen op de wens van enkele raadsleden om geïnformeerd te worden indien het
college voornemens is een subsidieplafond in te stellen als bedoeld in artikel 6 van de voorgestelde verordening .
In afdeling 4.2.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) zijn regels gesteld over subsidieplafonds.
Onder een subsidieplafond wordt verstaan : het bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak ten hoogste beschikbaar is
voor de verstrekking van subsidies krachtens een bepaald wettelijk voorschrift. Hiermee worden de wettelijke aanspraken
op subsidies beperkt tot een nader te bepalen bedrag .
De raad stelt uiteraard nog steeds de financiële kaders in de begroting vast. Binnen die kaders kan het college
vervolgens de subsidieplafonds instellen. Dit is in overeenstemming met de uitgangspunten van het dualisme en is
bedoeld ter verbetering van de werkbaarheid van de verordening . Het is bijvoorbeeld mogelijk om halfjaarlijks een
plafond vast te stellen. Dan zijn twee aanvraagrondes mogelijk. Dat kan praktisch zijn bij sommige subsidiesoorten.
Een subsidie moet worden geweigerd als door verstrekking van de subsidie het plafond zou worden overschreden.
Subsidieaanvragen kunnen dus zonder nadere motivering worden afgewezen.
Daarmee wordt voorkomen dat door de raad vastgestelde budgetten overschreden worden .
De Awb schrijft voor dat bij of krachtens wettelijk voorschrift wordt bepaald hoe het beschikbare bedrag wordt verdeeld .
In de voorgestelde verordening is hierover opgenomen dat het college bij subsidieregeling de wijze van verdeling van de
betrokken subsidie bepaalt.
De wijze van verdeling kan op diverse manieren geschieden. Bijvoorbeeld op basis van een tendersysteem, waarbij op
basis van kwalitatieve criteria een rangorde wordt bepaald. Maar ook een verdeling op volgorde van binnenkomst: het
"Wie het eerst komt, het eerst maalt"- systeem of zelfs loting zijn mogelijk. Per beleidsterrein kan voor een andere
systematiek worden gekozen. Voor de sportsubsidies wordt geopteerd voor een tendersysteem.
Subsidieplafonds zijn vooral een nuttig instrument wanneer een groot aantal aanvragen op een bepaald beleidsterrein is
te verwachten . Daarbij kan worden gedacht aan subsidieaanvragen van culturele instellingen of sportverenigingen. Ik
verwacht niet dat er zeer frequent gebruik van zal worden gemaakt, maar in voorkomende gevallen is besluitvorming
hierover door het college in plaats van door de raad in het kader van de uitvoering praktischer.
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Het instellen van het plafond wordt bekendgemaakt in de Bergen op Zoomse Bode voor de aanvang van het tijdvak
waarvoor het is vastgesteld en daarbij wordt de wijze van verdeling aangegeven.
U hebt verder gevraagd om geïnformeerd te worden wanneer het college zou besluiten een subsidieplafond in te stellen.
Uiteraard zal het college op grond van de Gemeentewet aan zijn informatieplicht voldoen.
Het college zal u informeren over voorgenomen subsidieregelingen waarin een subsidieplafond wordt ingesteld.

Hoogachtend,
De burgemeester van Bergen op Zoom,

