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Voorstel:
De kadernota subsidiebeleid gemeente Dalfsen 2022 t/m 2025 vast te stellen.

Inleiding:
In de raadsvergadering op 20 oktober 2020 heeft uw raad kennis genomen van het plan van aanpak
voor de herijking van het gemeentelijk subsidiebeleid. Wij hebben het plan van aanpak vervolgens
uitgewerkt en geconcretiseerd in voorliggende 'kadernota subsidiebeleid gemeente Dalfsen 2022 2025'.
Het huidige subsidiebeleid van de gemeente is niet meer actueel. Zo bestaat het vigerende beleid uit
de Algemene subsidieverordening (ASV) Dalfsen 2013 en diverse verordeningen en beleidsregels.
Een aantal van deze beleidsregels is inmiddels achterhaald en daardoor niet meer van toepassing.
Ook behoeft de ASV Dalfsen een actualisatie. De kadernota is tot stand gekomen op basis van de
aanbevelingen in het rapport 'Onderzoek naar de effectiviteit van het subsidiebeleid' van uw
Rekenkamercommissie en naar aanleiding van gewijzigde- wet en regelgeving.
De doelstelling van de kadernota is een breed gedragen, transparant en toekomstbestendig
subsidiebeleid dat de gemeente ondersteunt om in onze gemeente goede en gevarieerde
voorzieningen te bevorderen en in stand te houden, belangrijke initiatieven te stimuleren en/of te
ondersteunen en de sociale infrastructuur in stand te houden, te verbeteren of te versterken. Ook is
het doel om uitvoering van het subsidiebeleid transparant en controleerbaar te maken.
Argumenten:
1.
De kadernota is gebaseerd op het vastgestelde plan van aanpak.
Met het vaststellen van het plan van aanpak herijking subsidiebeleid is een duidelijke belijning bepaald
voor het op te stellen subsidiebeleid. Het plan van aanpak sluit aan op de aanbevelingen uit het
onderzoeksrapport ''Onderzoek naar de effectiviteit van het subsidiebeleid” van uw
Rekenkamercommissie. Aansluitend zijn de uitgangspunten voor het subsidiebeleid vertaald en
uitgewerkt in de voorliggende kadernota, waarin wij het plan van aanpak zoveel mogelijk hebben
gevolgd.
2.
De kadernota is een kapstok voor ons gemeentelijk subsidiebeleid.
Met deze kadernota subsidiebeleid wordt voor het eerst in één document het algemene en
overkoepelende beleid voor subsidieverstrekking in de gemeente Dalfsen vastgelegd. Het geeft de
kaders en daarmee de doelstellingen en uitgangspunten weer van het subsidiebeleid. Hiermee wordt
het subsidiebeleid helder, inzichtelijk en transparant. Eerder beschikte de gemeente niet over een
overkoepelend gemeentelijk subsidiekader. In verschillende afzonderlijke documenten was het
subsidiebeleid van de gemeente vastgelegd. Organisaties hebben behoefte aan duidelijkheid over wat
wel en wat niet is toegestaan. Daarom is het van belang dat het gemeentelijk beleid voorziet in
duidelijke beleidskaders en -regels. De voorliggende kadernota is een eerste stap in deze
duidelijkheid. Navolgend wordt uw raad in oktober een nieuwe ASV aangeboden met daarin een
verdere uitwerking van het subsidiebeleid.
3.
Het nieuwe subsidiebeleid treedt in werking vanaf 1 november 2022.
Uitgangspunt van het nieuwe subsidiebeleid is, dat de kadernota subsidiebeleid gemeente Dalfsen
2022 – 2025 en de ASV door uw raad vastgesteld worden als basis voor de subsidieverlening.
Vervolgens vindt er een nadere inhoudelijke uitwerking plaats in de door het college vastgestelde
beleidsregels en subsidieregelingen. Uiterlijk in oktober 2021 zal uw raad gevraagd worden om de
geactualiseerde versie van de ASV vast te stellen. Vervolgens zal uiterlijk in het eerste halfjaar van
2022 uw raad gevraagd worden om eventuele (wijzigingen van) andere subsidieverordeningen vast te
stellen. Tegelijkertijd zal uw raad ook gevraagd worden om de in het verleden door de raad
vastgestelde beleidsregels in te trekken, waardoor de vervangende, door ons college vast te stellen,
beleidsregels in werking kunnen treden.
De nieuwe ASV wordt in oktober 2021 vastgesteld en treedt in werking vanaf 1 november 2022. Op
deze manier bieden wij de interne organisatie en onze subsidiepartners een gedegen

voorbereidingstijd aan om te voldoen aan eisen uit de kadernota en de nader op te stellen ASV en
beleidsregels. Ook biedt dit traject op deze manier de mogelijkheid om inspraak van de omgeving te
initiëren.
Kanttekeningen en risico’s
Niet van toepassing
Alternatieven:
1.
De kadernota subsidiebeleid gemeente Dalfsen 2022 – 2025 niet vaststellen.
De ASV Dalfsen, de basis waarop wij subsidie verlenen, dateert uit 2013. Sinds 2012 zijn er veel
nieuwe ontwikkelingen waarbij veel taken naar de gemeente zijn overgeheveld. Deze ontwikkelingen
vormen de mede de aanleiding voor de actualisering en doorontwikkeling van ons subsidiebeleid.
Bij het afzien van de vaststelling van de voorliggende kadernota zou een belangrijke stap in de
benodigde actualisering achterwege blijven. Aangezien het nieuwe subsidiebeleid wordt vertaald in
een nieuwe ASV die in het najaar aan uw raad wordt aangeboden, zou het niet vaststellen van de
kadernota de basis ontnemen voor het aanpassen van de ASV. De bestaande ASV Dalfsen uit 2013
blijft dan van kracht. Wij ontraden dit alternatief besluit.
Duurzaamheid:
Niet van toepassing
Financiële dekking:
De verwachting is dat het proces om te komen tot een herijking van het subsidiebeleid financieel kan
worden ingevuld binnen beschikbare bestaande budgetten.
Communicatie:
De kadernota subsidiebeleid gemeente Dalfsen 2022 – 2025 zal bekendgemaakt worden op de
website van de gemeente, waarop een link naar het document zal worden geplaatst. Ook zal een link
op Intranet worden geplaatst.
Vervolg:
Na vaststelling zal de volgende stap gezet worden in de herijking van het subsidiebeleid, waarbij de
aanbevelingen van de rekenkamercommissie worden gevolgd. Zo wordt met het opstellen van de
nieuwe ASV Dalfsen, die gepland staat voor besluitvorming in de raad in oktober 2021, hierin
voorzien. De ASV is een nadere uitwerking van de kadernota. Aanbeveling 8: het aanstellen van een
subsidioloog wordt in het kader van dit traject niet meegenomen. Op dit moment richten wij ons op het
proces als subsidieverstrekker (gemeente Dalfsen) richting de subsidieontvanger. Het aanstellen van
een subsidioloog heeft betrekking op het aantrekken van subsidiegelden, dat is een separaat traject.
Bijlagen:
1.
Kadernota subsidiebeleid gemeente Dalfsen 2022 t/m 2025

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,
de burgemeester,
drs. E. van Lente

de gemeentesecretaris /algemeen directeur,
Ing. S.A.D.C. van Geffen

Raadsbesluit
De raad van de gemeente Dalfsen;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 april 2021, nummer 1267;
overwegende dat een actualisering van het gemeentelijk subsidiebeleid wenselijk is;
gelet op het bepaalde in de artikelen 108, eerste lid, 147, eerste lid, en 149 van de Gemeentewet en
het bepaalde in Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;
besluit:
vast te stellen de “Kadernota subsidiebeleid gemeente Dalfsen 2022 t/m 2025”.
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 25 mei 2021.
De raad voornoemd,
de voorzitter,
drs. E. van Lente

de griffier,
drs. J. Leegwater

