
Vragen over voorstel subsidieplafonds:  

Zijn organisaties voldoende geïnformeerd over de indieningstermijn en levert het vaststellen van 
de subsidieplafonds geen problemen op voor verenigingen? 

Alle organisaties die subsidie van de gemeente ontvangen, zijn na de zomervakantie gemaild over de 
gewijzigde aanvraagtermijn van 1 oktober naar 1 november. Daarin is ook de verwachte komst van 
subsidieplafonds aangekondigd. Daarnaast heeft er een artikel in KernPunten gestaan met dezelfde 
informatie. Organisaties van wie we nog een aanvraag verwachtten begin oktober, hebben we een 
herinneringsmail gestuurd. De aanvraagtermijn van 1 november kan haast onmogelijk een verrassing zijn 
voor organisaties.  

Beperken we ons nu door subsidieplafonds vast te stellen voor onderwerpen waar nog beleid op 
vastgesteld of ontwikkeld moet worden?  

Als het gaat om de subsidie op het gebied van vrijwillig jeugd en jongerenwerk, hebben de organisaties 
die nu subsidie in dit kader ontvangen, deze subsidie t/m 2014 reeds toegekend gekregen omdat wij voor 
activiteitensubsidies vaak met vierjarige subsidies werken. Deze organisaties behouden hun subsidie 
voor 2014 en het subsidieplafond wordt toegepast op aanvragen die daarnaast binnenkomen.  

De subsidie voor preventieactiviteiten betreft het budget dat uw raad in 2012 bij de jeugdnota heeft 
vrijgemaakt en waarvoor nog beleidsregels moeten worden vastgesteld. We hebben in die zin een 
voorsprong genomen op de beleidsregels die we u in december zullen voorleggen. Besluit u in december 
dat er andere criteria moeten komen, dan kunt u op dat moment beslissen het subsidieplafond op dat 
punt aan te passen. Deze wijziging geldt dan niet voor subsidieaanvragen die op dat moment al 
ingediend en/of toegekend zijn. Dat is op dit moment echter nog niet aan de orde.  

Welke kant het Rijk op wil met het peuterspeelzaalwerk en voorschoolse educatie, is nog niet helder. We 
hopen daar volgend jaar duidelijkheid over te krijgen, maar al wel duidelijk is dat eventuele gevolgen  pas 
na 2014 merkbaar zullen zijn. U stelt subsidieplafonds voor 2014 vast, dus dat zal geen problemen 
opleveren.  

Stellen we wel voor de juiste beleidsvelden plafonds vast?  

Het vaststellen van subsidieplafonds is nieuw voor de gemeente Dalfsen en we zien het als een 
groeimodel. We hebben nu gekozen voor subsidies waarbij we te maken hebben met veel aanvragers en 
over het algemeen vrij eenvoudige beleidsregels (op de beleidsregels voor peuterspeelzaalwerk en 
voorschoolse educatie na). Dat maakt het risico op overschrijding op deze posten hoger dan bij andere 
budgetten. Tot nu toe hebben met name de budgetten voor festiviteiten en peuterspeelzaalwerk (vóór 
2011) te maken gehad met overschrijdingen van het reguliere budget.  

De criteria bij het opstellen van een rangorde zijn niet uitgebreid uitgewerkt. Levert dit geen 
problemen op?  

We denken van niet. Het gaat erom dat we bij het beoordelen van de kwaliteit van de aanvragen een 
aantal aspecten leidend laten zijn en deze zijn benoemd in de notitie. Mocht het aan de orde komen, 
zullen we in onze verantwoording richting aanvragers transparant en duidelijk aangeven waarom we de 
ene aanvraag wel toekennen en de ander niet. 

 


