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Voorstel:
De ‘Algemene subsidieverordening gemeente Dalfsen 2009’ vast te stellen. 
 

 
Inleiding:

De subsidieverordening die wij hier aan u voorleggen vervangt de subsidieverordening Welzijn 2003. De 

oude verordening voldeed niet meer, omdat deze uitging van de kadernota Welzijn. De Wet 

maatschappelijke ondersteuning is veel breder dan welzijn alleen. De Wmo gaat ook over zaken zoals 

participatie, leefbaarheid in kernen en werk en inkomen. 

 

Daarnaast vormen juridische kwaliteitszorg en een uniforme werkwijze bij het behandelen van 

subsidieaanvragen belangrijke argumenten om te kiezen voor een algemene subsidieverordening.  
Deze verordening regelt namelijk alle subsidies, die niet in een specifieke verordening of regeling zijn 
geregeld (zoals de subsidieverordening voor monumenten of voor godsdienstonderwijs, of voor Leader + ). 
Voor organisaties die subsidie aanvragen is duidelijk aan welke voorwaarden een subsidieaanvraag moet 
voldoen en hoe de procedures lopen. 
 
Beleidskader en rol gemeente:
De gemeente kan subsidies verstrekken die passen binnen het beleid of beleidsregels die zijn vastgesteld. 
In de kadernota’s (bijv. kadernota Wmo) zijn hoofdlijnen van het beleid aangegeven. Dit kan verder 
uitgewerkt zijn in beleidsnotities op deelterreinen. Ook zijn er voor sommige velden beleidsregels 
vastgesteld, waarin concrete subsidiecriteria worden vermeld.  
 
De ‘Algemene subsidieverordening gemeente Dalfsen 2009’ regelt de procedurele aspecten van 
subsidieverlening. Het gaat om de aanvraag, de verlening, de vaststelling en de verantwoording van 
subsidies. Ook wordt aangegeven binnen welke terreinen het college subsidie verstrekt en op basis van 
welke gronden subsidie geweigerd kan worden.  
 
 
 
 
 



 

 

 

  

 

   

 

Er zijn veel kleine en een aantal grote veranderingen doorgevoerd ten opzichte van de subsidieverordening 
Welzijn 2003. Een aantal belangrijke wijzigingen ten opzichte van de subsidieverordening Welzijn 2003: 

- De waarderingssubsidie komt te vervallen 
Wij hebben al jaren geen budget meer voor waarderingssubsidies. Ook hebben we geen beleid of 
beleidsregels voor waarderingssubsidie. Deze vorm komt dan ook te vervallen.  

- Beleidsregels worden door het college vastgesteld.   
Beleidsregels voor subsidies regelen de voorwaarde waaronder en de wijze waarop subsidies 
worden verstrekt. Ze geven uitvoering aan gemeentelijk beleid. De nieuwe subsidieverordening 
geeft het college de bevoegdheid beleidsregels vast te stellen omtrent de verlening van subsidies.  

- Subsidieaanvragen hoeven niet meer vóór 1 april worden ingediend.  
Subsidieaanvragen kunnen nu 12 weken voor aanvang van het boekjaar (budgetsubsidies) of 12 
weken voor de start van de activiteiten (project- en activiteitensubsidies) worden aangevraagd. Dit 
betekent voor organisaties meer tijd.  

 
Alternatieven:
De subsidieverordening Welzijn 2003 moet aangepast en gedereguleerd worden. Een alternatief voor de 
verordening die wij u voorleggen, is om enkel een subsidieverordening voor welzijnssubsidies vast te 
stellen. In het kader van uniformiteit en juridische kwaliteitszorg, achten wij dat niet wenselijk.  
 
Financieel kader:
Niet van toepassing. De verordening is enkel procedureel van aard en heeft niet direct invloed op de 
hoogte van de subsidies. 
 
Communicatie:
Er zal een bericht in KernPUNTEN geplaatst worden en organisaties die jaarlijks subsidie ontvangen 
worden per brief op de hoogte gesteld. De website wordt aangepast.  

 
 
Burgemeester en wethouders van Dalfsen,  
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