AMENDEMENT
Agendapunt 16, Algemene Subsidieverordening Meierijstad 2018
Onderwerp: Grensbedrag voor subsidies (5000 euro)

De raad van de gemeente Meierijstad in vergadering bijeen op 22 juni 2017;
Constaterend dat:








Voorgesteld wordt om van het reguliere, door de VNG in haar modelverordening opgenomen
grensbedrag voor subsidies van 5000 euro af te wijken, en in plaats daarvan een grensbedrag van
10.000 euro per jaar te hanteren;
het hanteren van dit bedrag tot gevolg heeft dat subsidies tot en met dit bedrag slechts één keer
aangevraagd hoeven te worden om vervolgens een aanspraak van vier jaar te creëren;
het hanteren van dit bedrag tevens tot gevolg heeft dat deze voor vier jaar verleende subsidies geen
verantwoordingsplicht achteraf kennen;
het hierboven gestelde inhoudt dat maximaal 40.000 euro aan gemeenschapsgeld, zonder enige vorm
van verantwoording achteraf en zonder mogelijkheid tot tussentijdse controle, verstrekt kan worden
op grond van het voorliggende voorstel;
met de handhaving van het grensbedrag van 5000 euro de ontvangende instellingen van de relatief
kleine subsidies nog steeds worden ontlast en de belasting van het ambtelijk apparaat eveneens
vermindert.

Overwegend dat:








het niet wenselijk is om een groot bedrag aan gemeenschapsgeld – maximaal 40.000 euro – toe te
kunnen zeggen zonder dat dit door de ontvangende partij verantwoord hoeft te worden en zonder dat
er mogelijkheden zijn tot tussentijdse controle;
het zeer wel mogelijk is dat de situatie in een subsidie-ontvangende instelling in de periode van vier
jaar zodanig kan wijzigen, dat de invulling van de subidieverplichting in het gedrang kan komen,
waardoor het niet te veroorloven is om bedragen tot maximaal 10.000 euro per jaar zonder
tussentijdse controle te verlenen;
van een vereniging die jaarlijks meer dan 5000 euro subsidie ontvangt, de moeite gevraagd mag
worden om jaarlijks een beperkt inhoudelijk verslag en financieel overzicht - de verplicht op te stellen
jaarrekening is al voldoende – te overleggen;
het als gevolg van het bovenstaande wenselijk is een grensbedrag van 5000 euro te handhaven.

Besluit:
de algemene subsidieverordening Meierijstad 2018 als volgt te wijzigen:
 Artikel 10 lid 1 onder b:
Voor structurele subsidies tot en met een bedrag van € 5000 geldt dat slechts 1 keer per vier jaren een
aanvraag ingediend hoeft te worden.
 Artikel 16. Eindverantwoording subsidies tot en met € 5.000,1. Subsidies tot en met € 5000,-, uitgezonderd het bepaalde in artikel 10, lid 2, worden door het college bij
verlening direct vastgesteld.
 Artikel 17. Eindverantwoording subsidies meer dan € 5000,- tot en met € 50.000,Lid 1. Bij subsidies meer dan € 5000,- tot en met € 50.000,-, uitgezonderd het bepaalde in artikel 10, lid 2,
dient de subsidie-ontvanger uiterlijk 13 weken nadat de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht, een
aanvraag tot vaststelling in.

Fractie Lijst Blanco,

Fractie VVD,

