




 


 
 
                               RAADSBESLUIT 


De raad van de gemeente Dalfsen; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 november 2010, nummer 154; 
 
overwegende dat de financiële situatie van de gemeente aanleiding is tot het treffen van financiële 
maatregelen; 
 
 
gelet op artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht; 
 
 
  b e s l u i t : 
 
 
vast te stellen de eerste wijziging van de “Algemene subsidieverordening gemeente Dalfsen 2009”: 
 
 
Artikel  I 
A Aan artikel 10 (Budgetsubsidie) tweede lid wordt toegevoegd: “Het voorgaande is niet van toepassing 


als in de vastgestelde begroting anders is bepaald”. 
 
B Aan artikel 15 (Activiteitensubsidie) tweede lid wordt toegevoegd, onder vervanging van de laatste punt 


door een komma: “tenzij in de vastgestelde begroting anders is bepaald.” 
 
C Artikel 19 (voorschot) wordt gewijzigd in: Verleende subsidies kunnen als voorschot worden uitbetaald, 


in maximaal 12 gelijke termijnen per jaar. De betalingstermijnen worden opgenomen in de beschikking 
tot subsidieverlening. 


 
 
Artikel II 
Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking. 
 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn (openbare) vergadering van 13 december 
2010. 
 
 
De raad voornoemd, 
 
de voorzitter,              de  plaatsvervangend griffier,   
W.P.M. Urlings             H. Keizer  
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Voorstel:
De artikelen 10, 15 en 19 van de Algemene subsidieverordening gemeente Dalfsen 2009 te wijzigen.
 
 
Inleiding:
U heeft besloten om de subsidies van de gemeente de komende vier jaar te verlagen. Om die ombuiging te 
kunnen realiseren is een aanpassing van de Algemene subsidieverordening 2009 noodzakelijk. Van de 
gelegenheid wordt gebruik gemaakt om ook de termijnen van de bevoorschotting van de subsidies aan te 
passen.
 
Beleidskader en rol gemeente
De raad heeft besloten om organisaties in staat te stellen taken die het algemeen belang dienen via 
subsidieverlening te ondersteunen. De financiële situatie van de gemeente maakt het noodzakelijk om de 
budgetten te verlagen. Met het vaststellen van de programmabegroting 2011 heeft u besloten om de 
subsidies tot en met 2014 te verlagen. Jaarlijks met 2,5%. Het subsidiejaar 2011 is daarvoor de basis. 
 
Om de ombuigingsoperatie juridisch mogelijk te maken is het aanpassen van artikel 10 (budgetsubsidies) 
en 15 (activiteitensubsidies) van de  Algemene subsidieverordening gemeente Dalfsen 2009 noodzakelijk. 
 
Van de gelegenheid maken wij gebruik u ook voor te stellen om de termijnen van de bevoorschotting van 
de subsidies te wijzigen (artikel 19). In mei 2010 is het Treasurystatuut geactualiseerd en opnieuw 
vastgesteld. 
Een van de doelstellingen uit het statuut is het beschermen van de gemeente tegen renterisico, 
kredietrisico en liquiditeitsrisico. In dit verband is een bevoorschotting, bij vooruitbetaling, in de eerste 
maand van het kwartaal een piekbelasting voor onze liquiditeitspositie. 
Door een bevoorschotting per maand (betaling rond de 16e) in te voeren, is er sprake van een meer 
gelijkmatige belasting van onze liquiditeitspositie en levert dit voor de gemeente minder rente en 
kredietrisico op. Overigens zullen wij de met diverse organisaties overeengekomen 
subsidieovereenkomsten respecteren. 
 
Alternatieven:
Voor het effectueren van de ombuigingsoperatie is feitelijk geen alternatief. Als het om de bevoorschotting 
van subsidies gaat is de keuze om de vooruitbetaling per kwartaal te handhaven.
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Financieel kader:
De ombuigingsoperatie wordt juridisch mogelijk gemaakt en we lopen minder financiële risico’s.
 
Communicatie:
De organisaties worden op de hoogte gesteld en publicatie vindt op de gebruikelijke wijze plaats.
 
 
Burgemeester en wethouders van Dalfsen,  
 
de burgemeester, de secretaris-directeur,  
mr. W.P.M. Urlings drs. H. Zwart 


 





