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Onderwerp Subsidies 2021 

Advie¿ 1 Subsidies voor 2021 te verlenen evereenkomstig bijgevoegde lijst met 
de daarop aangegeven bedragen en betreffende 
instellingen/verenigingen en hen te informeren door middel van 
bijgevoegde beschikkingen.
De raadscommissie te informeren over dit besluit.
Het restantbedrag van E 11.992,- ten gunste te laten komen van het 
negatief begrote resultaat 2021.
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Datum vergadering 15-12-2020 Agendapunt: 0-4 

Besluit:
College wenst de beschikking inzake de subsidie aan Jubilate Deo aan te houden en deze te 
heroverwegen in B&W 5 januari 2021. Voorts akkoord met advies.
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Inleiding 
Binnen de begroting 2021 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 2021. Deze 
aanvragen zijn beoordeeld op basis van de ASV en dienen te passen binnen de middelen die 
daarvoor in de begroting zijn opgenomen (het subsidieplafond). In dit voorstel komen de te 
verlenen subsidies'voor 2021 aan deI orde.

Centrale vraag 
Gaat uw college akkoord met de afhandeling van de subsidieaanvragen voor 2021 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 2020 
Algemene Subsidieverordening gemeente Woudenberg 2017 

Argumenten 
Binnen de verschillende programma zijn subsidieplafonds vastgesteld. In het (als bijlage)
bijgevoegde overzicht zijn de volgende bedragen opgenomen. de vastgestelde subsidies over 
2019, de verleende subsidies in 2020, de te verlenen subsidies in 2021, de begrote bedragen 
2021 en het. verschil tussen de te verlenen subsidies en de begrote bedragen.

De samenvatting van de te verlenen subsidies per programma is:

Te verlenen 2021 Begroot 2021 Verschil 2021 
Programma 
samen'eving 6 2.743.203, 6 2.754.825, e 11,522,
Programma 
Leefomgeving E 7501 E 750,
Programma 
veiligheid E 3525' E 3-625.
Programma 
Ruimte, wonen en 20.091,- E 20.461,-
ondernemen 
Totaal C 2.767.669,- C C 
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Programma 1 
Binnen programma 1 is 'er nog een ruimte van E Voorgesteld wordt dit bedrag t_en 

gunste van het begrotingsresultaat 2021 te laten komen.

In verband met' de bezuinigingsopgave. van 20.000,- zijn de subsidi'e'aanvragen opnieuw 
beoordeeld op basis van de ASV. Aan de hand hiervan voldoen de 'subsidies van Scouting 

Scherpenzeel, Bibliotheek Hervormde gemeente Woudenberg en Christelijke Zangvereniging 
Jubi'late Deo aan de volgende weige'ringsgronden:

Scouting Scherpenzeel: De organisatie voldoet. aan twee afwijzi'ngsgr'onden. De 
gemeente subsidieert voldoende andere organisaties waar jongeren deel kunnen nemen 
aan activiteiten en de organisatie heeft voldoende eigen middelen om de activiteiten te 
bekostigen. Om deze redenen wordt voorgesteld de subsidieaanvraag af te wijzen.

o Christelijke Zangvereniging Jubilate Deo en Bibliotheek Hervormde gemeente 
Woudenberg. De aanvragen kunnen worden geweigerd, omdat vastgesteld kan worden 
dat de activiteiten uit eigen middelen kunnen worden bekostigd. Voor de Bibliotheek 
Hervormde gemeente geldt ook dat de aanvraag geweigerd kan worden als in het 
beoogde doel of voorgenomen activiteit, naar het oordeel van het college, al op andere 
belangrijke mate is voorzien: de gemeente subsidieert Bibliotheek Eemland waar 
voldoende voorzien wordt in' het boekenaanbod.

Verder worden de volgende afwijzingen voorgesteld.
v Stichting Vier het Leven: De activiteiten van de stichting zijn gericht op het bestrijden 

van eenzaamheid. Omdat de gemeente al andere organisaties subsidieert met 
soortgelijke activiteiten, wordt voorgesteld de aanvraag af te wijzen.

o Stichting Duurzaam Woudenberg project Energie in Woudenberg: Er lopen 
gesprekken met _de stichting en _in overleg is besloten het project niet over-te dragen 
aan de stichting. Om deze reden wordt voorgesteld de subsidieaanvraag af te wijzen.

Doorgevoerde bezuinigingen 2021 
Met de vaststelling van de begroting 2020- 2023 heeft de raad een bezuinigingsopgave 
vastgesteld Deze opgave heeft gevolgen voor de subsidiëring van de volgende organisaties:

o St. Lariks: Met ingang van 2020 is een bedrag van E 7 in mindering gebracht op 
de aangevraagde subsidie'. Binnen het budget 2021 is ruimte voor een subsidie van 
E 34. 000, .De subsidieaanvraag bedroeg 34. 377,
Humanitas: Met ingang van 2020 is een bedrag van E in mindering gebracht op 
de aangevraagde subsidie van Humanitas. Voor 2021 is een subsidie beschikbaar voor 

30.100,- .Het aangevraagde bedrag was E 34.408,
o Coöperatie De Kleine Schans: De coöperatie heeft een bedrag van 1.807.070,-

aangevraagd, waar de toekenning 60.703,- lager is. In overleg met de coöperatie 
wordt een andere oplossing gezocht voor de aangevraagde extra formatie.

o Adviesraad Sociaal Domein: De adviesraad heeft van de gemeenteraad de opdracht 
gekregen om in 2021 een kostenverlaging van te realiseren. In de aanvraag 
voor 2021 is een besparing van 750, gerealiseerd. Dit betekent dat het 
subsidiebedrag 16. 600, is voor 2021.

Naast bovengenoemde bezuinigingen is voor 2021 en' de daarop 'volgende jaren een 
bezuiniging van E 17.860,- gerealiseerd op de subsidies. Hier komt nu nog een bedrag bij van 

van Stichting Slachtofferhulp.

Programma 2 
Subsidieverlening conform begroting.

Programma 3 
Subsidieverlening conform begroting.

Programma 4 
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Voor de subsidie Buurtbemiddeling is afgesproken dat Omnia 'Wonen een derde deel 
van het subsidiebedrag me'ebetaalt. De gemeente betaalt twee derde 

Het totale subsidiebedrag voor Buurtbemiddeling komt hiermee op E 

Duurzaamheid en Inclusie 
In 2020 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 `we|zijn' 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 'verst-rekt voor educatieve projecten bij basisscholen met duurzaamheid als 
thema.

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 6 
worden de ingediende verslagen van het- voorgaande jaar betrokken bij de 
subsidieverstrekking van het aankomende subsidiejaar.

Financiële consequenties 
In de begroting 2021 is rekening gehouden met een totaal budget aan subsidies binnen alle 
programma's van E Het restant van 11.992,- kan ten gunste komen van het 
begrotingsresultaat 202.1.

Aa n pak/ uitvoering 
De subsidies 2021 verlenen overeenkomstig de in de bijlage opgenomen bedragen;
De betreffende instellingen informeren door middel van de aan hen gerichte 
beschikking;
De raadscommissie te informeren over dit besluit;
Het restantbedrag van 11.992,- ten gunste laten komen van het begrotingsresultaat.

Conclusie 
DeI door instellingen en verenigingen gevraagde 'subsidies passen binnen het subsidieplafond 
zoals door de gemeenteraad in de begroting 2021 is vastgesteld.

Bijlage(n)
Overzicht subsidies 2021 inclusief vastgestelde subsidies 2019 en verleende subsidies 
2020 
Toekenningsbeschikkingen en afwijzingsbeschikkingen 
Gespreksverslagen 
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