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Onderwerp f Subsidies 2023 

Advies i Subsidies voor 2023 te verlenen overeenkomstig bijgevoegde lijst met 
de daarop aangegeven bedragen en betreffende organisaties eh hen te 
informeren door middel van bijgevoegde beschikkingen.
De raadscommissie te informeren over dit besluit.
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Datum vergadering 20 december 2022 Agendapunt:
Besluit:

Oenbare besluitenli'st B&W ver aderin 20 december 2022:

~Akkoord, eventueel na wijzigingen.
-Wethouders Molenaar en Van de Graaf worden gemandateerd voor wijzigingen.

-Verhouding uitgegeven subsidie en ingekomen middelen is niet geheel duidelijk.

-Gesprek met beide wethouders organiseren, deze week nog (Zaira, Shalandra en 

Retour naar afdeling op:

Ter archivering aangeboden op:
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Inleiding 
Binnen de begroting 2023 zijn door de gemeenteraad budgetten vastgesteld waaruit het 
college subsidies kan verstrekken aan instellingen en organisaties die op enige wijze een rol 
vervullen in de samenleving van Woudenberg. Deze verlening van subsidies gebeurt op basis 
van de Algemene Subsidieverordening 2017 en de Algemene wet bestuursrecht 
Wederom zijn er aanvragen binnengekomen voor structurele subsidies voor 2023. Deze 
aanvragen zijn beoordeeld op basis van de ASV en dienen te passen binnen de middelen die 
daarvoor in de begroting zijn opgenomen (subsidieplafonds). In clit voorstel komen de te 
verlenen subsidies voor 2023 aan de orde.

Centrale vraag 
Gaat uw college akkoord met de afhandeling van de subsidieaanvragen voor 2023 zoals 
voorgesteld?

Beoogd resultaat 
Het subsidiebeleid en de ASV is gericht op het subsidiëren van activiteiten. Om voor subsidie in 
aanmerking te kunnen komen, moet duidelijk zijn dat de financiële bijdrage van de gemeente 
bijdraagt aan een samenleving waarin zoveel mogelijk inwoners kunnen meedoen. In ieder 
geval moet helder zijn dat de subsidieontvanger zich bewust is van aspecten op het terrein van 
duurzaamheid, verbinding/samenwerking met andere partijen zoekt, bijdraagt aan de 
participatie van de inwoners, zorgt dat zoveel mogelijke inwoners met verschillende 
achtergronden of beperkingen kunnen deelnemen of ingezet worden als vrijwilligers (inclusie)
en/of er oog is voor een gezonde leefstijl.

Kader 
Begroting 2023 
Algemene Subsidieverordening gemeente Woudenberg 2017 

Argumenten 
Binnen de verschillende programma's zijn subsidieplafonds vastgesteld. In het (als bijlage)
bijgevoegde overzicht zijn de volgende bedragen opgenomen: de vastgestelde subsidies over 
2021, de verleende subsidies in 2022, de te verlenen subsidies in 2023, de begrote bedragen 
2023 en het verschil tussen de te verlenen subsidies en de begrote bedragen.

De samenvatting van de te verlenen subsidies per programma is:

Te verlenen 2023 Begroot 2023 Verschil 
Programma 
samenleving 6 2.802.016 6 2.780.006 6 22.010 

Programma 
Leefomgeving e 750 E 750 

Programma 
Veiligheid 6 3.625 6 3.625 

Programma 
Ruimte, wonen en 6 19.764 6 19.764 
ondernemen 
Totaal 6 2.826.155 6 2.804.145 6 22.010 

Prooramma's 2 en 3 
Subsidieverlening afwijkend van de begroting.

Kinderopvang 
Binnen de kinderopvang wordt er onderscheid gemaakt in voorschoolse educatie plaatsen 
en reguliere kindplaatsen met kinderopvangtoeslag of zonder kinderopvangtoeslag Voor 
VE plaatsen en de daarbij behorende activiteiten worden middelen vanuit het Rijk beschikbaar 
gesteld. Deze middelen worden uitgekeerd via een specifieke doeluitkering.
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Voor VE plaatsen en de daarbij behorende activiteiten worden middelen vanuit het Rijk 
beschikbaar gesteld. Deze middelen worden uitgekeerd via een specifieke doeluitkering.
De subsidiebedragen voor voorschoolse educatie zijn hoger ten opzichte van voorgaande 
jaren, omdat met ingang van 2022 de coaching van VE leerkrachten als wettelijke kwaliteitseis 
is ingevoerd.

Op basis van de Subsidieregels Peuteropvang wordt er een subsidie verstrekt voor reguliere 
kindplaatsen met ouders die geen recht hebben op KOT. Deze plekken subsidieert de 
gemeente zelf en wordt ten laste gelegd van de eigen begroting. Het doel van deze 
aanvullende subsidieregels is het bieden van gelijke en optimale ontwikkelingskansen voor alle 
kinderen uit de gemeente Woudenberg in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar. Kinderen van ouders 
die niet in aanmerking komen voor de kinderopvangtoeslag kunnen op deze manier ook een 
plek krijgen in de kinderopvang waar hun educatieve, sociale en creatieve ontplooiing wordt 
bevorderd. Het uitgangspunt binnen deze regeling is dat het budget wordt verdeeld op basis 
van een gemeentelijke inschatting vooraf. De gemeente hanteert geen maximum aan het 
aantal kindplaatsen.

Tijdens de subsidiegesprekken kwamen een aantal zaken naar voren die inzichtelijk maakten,
dat het huidige budget dat nu wordt verstrekt, te laag is. Het tarief wat de gemeente nu per 
kindplaats hanteert is niet conform de VNG geadviseerde tarieven en valt daardoor lager uit.
Daarnaast blijkt dat de inschatting vanuit de gemeente de afgelopen jaren lager is dan de 
werkelijke plaatsen die gerealiseerd zijn. De huidige praktijk geeft weer dat er ook steeds 
meer gezinnen zijn die geen recht hebben op KOT. Als laatste speelt ook nog de huidige 
economische markt een rol, waardoor de organisaties stevig aan de bel hebben getrokken.

De voorgaande jaren heeft de gemeente een bedrag begroot, waardoor 11 reguliere 
kindplaatsen zonder KOT gesubsidieerd konden worden. Op basis van de nu bekende 
werkelijke bezetting en de verwachte bezetting voor 2023, is er extra budget nodig, wil de 
gemeente handelen conform haar eigen beleid. Deze inzichten kwamen helaas te laat voor de 
begroting, doordat de subsidiegesprekken pas aan het einde van het jaar plaatsvonden.

Het extra benodigde bedrag is geraamd op Dit bedrag wordt tijdens de eerste 
tussenrapportage gerapporteerd en kan ten laste worden gebracht van het 
begrotingsresultaat.

Bezuinigingen 
De bezuinigingen die voortvloeien uit de bezuinigingsdialoog zijn verwerkt in de 
subsidiebedragen in 2023. De volgende organisaties hebben een bezuiniging doorgevoerd:

_O_[ganisatie Bezuinigin_g 
Humanitas 8.229 
St. Welzijn Ouderen E 4.000 
Bibliotheek Eemland E 18.000 
St. Lariks 6 3.136 
Gymnastiekvereniging Longa 504 
Totaal bezuinigd 33.869 

Hiermee is voldaan aan de bezuinigingsopdracht van de gemeenteraad.

Programma 4 
Voor de subsidie Buurtbemiddeling is afgesproken dat Omnia Wonen een derde deel 

3.901) van het subsidiebedrag meebetaalt. De gemeente betaalt twee derde 
Het totale subsidiebedrag voor Buurtbemiddeling komt hiermee op E 

Met ingang van 2023 is een nieuwe omroep aangewezen als lokale omroep. De raad heeft 
inmiddels ingestemd met het verstrekken van een subsidie aan St. Omroep Vallei 1 voor 2023.
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Zodra de gemeente de definitieve aanwijzing van het Commissariaat voor de Media heeft 
ontvangen, kan de beschikking worden verstuurd.

Duurzaamheid en Inclusie en maatschappelijke participatie 
In 2022 hebben gesprekken plaatsgevonden met de instellingen met een subsidie hoger dan 

(categorieën B en In deze gesprekken is aandacht besteed aan de bijdrage die de 
aanvrager levert aan het “welzijn' van de inwoners van Woudenberg en de verbinding met de 
maatschappelijke doelen van de gemeente. Op het terrein van natuur en milieu wordt een 
aantal subsidies verstrekt voor educatieve projecten bij basisscholen met duurzaamheid als 
thema.

Coronav'irus 

Beoogd resultaat 
De aanvraag voor een subsidie dient vergezeld te gaan van een activiteitenplan en begroting.
In dit plan worden de activiteiten beschreven en doelen gesteld.. Bij aanvragen binnen 
categorie B en C worden de resultaten van die plannen beoordeeld en is het resultaat bepalend 
voor de subsidievaststelling. Bij de subsidies in categorie A (subsidies onder de 
worden de ingediende verslagen van het voorgaande jaar betrokken bij de 
subsidieverstrekking van het aankomende subsidiejaar.

Financiële consequenties op juistheid beoordeeld door Henk van den Hof 

LET OP! ii dit vo¿rstl wordt niet (volledig) gedekt uit reguliere benrotingj 

Verschil b Naam Product 
U ven 26.290 E 22.010 extra ven Onderwi achterstanden 
inkomsten E 0 minder inkomsten 
Totaal 26.290 tekort 

Bovengenoemde bedragen betreffen structurele uitgaven.
Bovengenoemd totaal verschil wordt aan de raad bekend gemaakt via: de kadernota 
begroting 
Het voorstel is dit te dekken uit het jaaresultaat 2023..

Toelichting:
De toe te kennen subsidies vallen gedeeltelijk binnen de begroting 

Risico:

Financiële rechtmatigheid:
Bovengenoemde verschillen vormen de volgende begrotingswijziging die meegenomen wordt 
in de eerst volgende voortgangsrapportage:
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extra kindplaatsen 
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Extra toelichting te verwerken in voortgangsrapportage:

Aanpak/uüvoe¿ng 
De subsidies 2023 verlenen overeenkomstig de ln de bijlage opgenomen bedragen;
De betreffende instellingen informeren door middel van de aan hen gerichte 
beschikking;
De raadscommissie te informeren over dit besluit;

Conclusie 
De door de organisaties gevraagde subsidies passen met een uitzondering binnen het 
subsidieplafond zoals door de gemeenteraad in de begroting 2023 is vastgesteld. De 
uitzondering heeft betrekking op de werkelijke bezetting van de reguliere 
kinderopvangplaatsen. Het bedrag van 6 Wordt via de 1stij voortgangsrapportage 
2023 en kadernota 2024 gerapporteerd aan de gemeenteraad.

Communicatie 

Bijlage(n)
Overzicht subsidies 2023 inclusief vastgestelde subsidies 2021 en verleende subsidies 
2022 
Toekenningsbeschikklngen (vertrouwelijk, niet openbaar)
Verslagen subsidiegesprekken (vertrouwelijk, niet openbaar)
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