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Voorstel: 
De 1e wijziging van de Algemene Subsidieverordening gemeente 2013 vast te stellen, waarmee de 
bevoegdheid tot het vaststellen van subsidieplafonds en de wijze van verdeling bij het college wordt 
belegd.  
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Inleiding:  
Bij de vaststelling van de subsidieplafonds in november 2014 is de vraag gesteld of de bevoegdheid 
voor het vaststellen van subsidieplafonds ook bij het college kon komen te liggen. Het college kreeg 
de opdracht de mogelijkheden daartoe te onderzoeken. Dit hebben wij gedaan en komen hierbij met 
een voorstel om de subsidieverordening aan te passen, zodat het college verantwoordelijk wordt voor 
het vaststellen van de subsidieplafonds en de wijze van verdeling. 
 
Argumenten: 
Het voorstel past binnen de wettelijke mogelijkheden.  
Een subsidieplafond en de bijbehorende wijze van verdeling kan alleen bij of krachtens wettelijk 
voorschrift worden vastgesteld (art 4:25 en 4:26 Awb). Voor Dalfsen staat de wettelijke grondslag 
hiervoor in artikel 3 van de Algemene subsidieverordening (Asv). Volgens de Asv is uw raad nu 
bevoegd om een subsidieplafond vast te stellen. 
Door aanpassing van de subsidieverordening kan de bevoegdheid direct bij het college worden 
belegd.  
 
Het college is verantwoordelijk voor het uitvoeren van beleid binnen de inhoudelijke en financiële 
kaders die de raad stelt.   
Het past dan ook om de bevoegdheid voor het bewaken van de financiële kaders bij het college te 
beleggen.  
 
Kanttekeningen 
Uw raad heeft minder invloed op de subsidieplafonds  
Uw raad blijft verantwoordelijk voor het vaststellen van de budgetten in de begroting, maar u heeft 
beperkte invloed op de keuze voor het vaststellen van subsidieplafonds of de wijze van verdeling.  
 
Alternatieven: 
De bevoegdheid voor het vaststellen tot subsidieplafond aan het college mandateren 
Bij dit alternatief moet het mandaatstatuut worden gewijzigd en blijft de gemeenteraad 
verantwoordelijk. Door de bevoegdheid direct in de verordening aan te passen, wordt het college 
verantwoordelijk voor het vaststellen van subsidieplafonds. Dat is duidelijker.  
 
De wijziging niet vaststellen 

In dat geval zullen wij u ieder jaar een voorstel blijven doen voor het (wel of niet) vaststellen van 
subsidieplafonds bij de behandeling van de programmabegroting.  
 
Financiële dekking: 
Niet van toepassing. Het college kan enkel subsidieplafonds vaststellen die passen binnen het door 
de raad beschikbaar gestelde budget.  
 
Communicatie: 
Dit voorstel zorgt voor een technische wijziging van de subsidieverordening. Inhoudelijk verandert er 
niets voor de uitvoering of voor de verenigingen/inwoners die subsidie aanvragen. Het lijkt ons, buiten 
de formele publicatie in KernPUNTEN en op de website, dan ook niet noodzakelijk om verenigingen 
en inwoners hier specifiek over te informeren.  
 
Vervolg: 
De wijziging treedt in werking 8 dagen na bekendmaking. De eerstvolgende subsidieplafonds worden 
na vaststelling van de begroting voor 2016 vastgesteld.  
 



   
  
 
 
 

 

Bijlagen: 
Wijzigingsbesluit  
 
 
Burgemeester en wethouders van Dalfsen, 
 
de burgemeester, de gemeentesecretaris/alg.directeur, 
drs. H.C.P. Noten drs. J.H.J. Berends 



   
  
 
 
 

 

1e wijziging van de Algemene Subsidieverordening gemeente Dalfsen 2013  
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De raad van de gemeente Dalfsen; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 februari 2015, nummer 307; 
 
overwegende dat de bevoegdheid voor het vaststellen van subsidieplafonds bij wettelijk voorschrift 
moet worden vastgelegd; 
 
gezien de wens van de raad om deze bevoegdheid te delegeren aan het college ; 
 
gelet op artikel 4:25, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht; 
 
 

b e s l u i t: 
 
vast te stellen de “1e wijziging van de Algemene Subsidieverordening gemeente Dalfsen 2013”. 
 
1e wijziging Algemene subsidieverordening gemeente Dalfsen 2013 
 

Artikel I 

Artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Dalfsen 2013 wordt als volgt gewijzigd: 
 
1. Het college kan subsidieplafonds vaststellen voor de toekenning van subsidies voor het komende 

jaar.  
2. Wanneer het college  overeenkomstig artikel 3 lid 1 subsidieplafonds vaststelt, wordt hierbij 

tevens bepaald hoe het beschikbare bedrag wordt verdeeld. 
3. Het college maakt het vastgestelde subsidieplafond en de wijze van verdeling bekend.  
 

Artikel II 

Dit besluit treedt in werking op de achtste dag na bekendmaking. 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn (openbare) vergadering van 23 maart 
2015. 
 
De raad voornoemd, 
 
 
 
de voorzitter,              de griffier,   
drs. H.C.P. Noten             drs. J. Leegwater 
 


