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Voorstel: 
Om de financiële risico’s voor de gemeente te beperken wordt voorgesteld om voor de volgende 
begrotingsposten in 2013 subsidieplafonds vast te stellen: 
        1    Vrijwillig jeugd en jongerenwerk (4630100/442513) € 5.000 betreft subsidies voor scouting, 

jeugdsoos. 
2 Peuterspeelzalen  en VVE (465000/442514) € 364.396.  
3 Subsidies sportverenigingen (4530500/442513) € 36.893 totaal voor subsidies 

sportverenigingen, MMEB, schoolvoetbal/sportdag en bewegen met plezier. 
4 Incidentele welzijnsactiviteiten(4511010/442510): € 10.971. 
5 Cultuurondersteunende activiteiten(4541030/442511): € 69.118. 
6 Onderwijsbegeleiding(4480000/442415): € 56.530. 
7 Uitvoeringsprogramma beleidsplan R&T (4560200/434390): € 12.200  

Gemeentepromotie (4560200/442510) :€ 14.800  
MarketingOost (voormalig RBT Vechtdal) (4560200/442100):€ 24.975 

8 De aanvragen voor de bovengenoemde posten in volgorde van binnenkomst te beoordelen en 
toe te kennen op voorwaarde dat zij aan de subsidieverordening en eventuele beleidsregels 
voldoen. 

 



 
 
 
 
 
 Inleiding: 
De Algemene wet bestuursrecht kent de gemeenteraad de bevoegdheid toe om zogenaamde 
subsidieplafonds in te stellen. Een plafond wordt ingesteld om financiële risico’s te verminderen. 
Daarnaast wordt in de ‘Algemene subsidieverordening gemeente Dalfsen 2009’ in artikel 5  
aangegeven, dat het instellen van een subsidieplafond een weigeringsgrond voor subsidieverlening is.  
 
Argumenten: 
Inperking financiële risico’s 
De raad heeft de Programmabegroting 2013-2016 in zijn vergadering van 1 november 2012 
vastgesteld. Daarin zijn voor diverse posten bedragen opgenomen.  
Door de bedragen voor subsidies voor bepaalde activiteiten te maximaliseren tot het in de 
gemeentebegroting opgenomen bedrag, worden de financiële risico’s ingedamd. 
 
Risico’s: 
Stelt de raad geen subsidieplafond vast, dan moet er subsidie worden verleend, wanneer een 
subsidieaanvraag aan de beleidsdoelstellingen en de subsidiecreteria voldoet. Door de 
subsidieverlening voor bepaalde activiteiten te maximaliseren tot het in de gemeentebegroting 
opgenomen bedrag loopt de gemeente minder financiële risico’s. Onvoldoende budget is dan een 
weigeringsgrond voor het college.  
 
Alternatieven: 

1. Geen subsidieplafonds vast te stellen.  
2. De raad een voorstel voor budgetverhoging voorleggen. 

 
Financiële dekking: 
Het gaat om de Programma’s 5 Onderwijs, 6 Cultuur, sport en recreatie en 9 Ruimtelijke ordening en 
volkshuisvesting.  
Er zijn geen extra middelen nodig. 
 
Communicatie: 
Publicatie op de Voorlichtingspagina in de Marskramer. 
 
Vervolg: 
Volgend begrotiningsjaar worden de subsidieplafonds gelijktijdig met het vaststellen van de begroting 
door de raad bepaald. 
 
Bijlagen: 
Geen. 
 
 
 
 Burgemeester en wethouders van Dalfsen, 
 
de burgemeester,        de secretaris-directeur, 
drs. H.C.P. Noten        drs. H. Zwart  
 
 



   
  
 
 
 
De raad van de gemeente Dalfsen; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 november 2012, nummer 113; 
 
overwegende dat het om financiële reden nodig is om voor bepaalde begrotingsposten  
subsidieplafonds vast te stellen 
 
gelet op de de Algemene wet bestuursrecht Afdeling 4.2.2 Het Subsidieplafond, en artikel 3 en 5 van 
de   ‘Algemene subsidieverordening gemeente Dalfsen 2009’ 
 
 
  b e s l u i t : 
 
 
voor de volgende begrotingsposten subsidieplafonds vast te stellen: 
 
        1    Vrijwillig jeugd en jongerenwerk (4630100/442513) € 5.000 betreft subsidies voor scouting, 

jeugdsoos. 
2 Peuterspeelzalen  en VVE (465000/442514) € 364.396.  
3 Subsidies sportverenigingen (4530500/442513) € 36.893 totaal voor subsidies 

sportverenigingen, MMEB, schoolvoetbal/sportdag en bewegen met plezier. 
4 Incidentele welzijnsactiviteiten(4511010/442510): € 10.971. 
5 Cultuurondersteunende activiteiten(4541030/442511): € 69.118. 
6 Onderwijsbegeleiding(4480000/442415): € 56.530. 
7 Uitvoeringsprogramma beleidsplan R&T (4560200/434390): € 12.200  

Gemeentepromotie (4560200/442510) : € 14.800  
MarketingOost (voormalig RBT Vechtdal) (4560200/442100): € 24.975 

8 De aanvragen voor de bovengenoemde  posten in volgorde van binnenkomst te beoordelen 
en toe te kennen op voorwaarde dat zij aan de subsidieverordening en eventuele 
beleidsregels voldoen. 

 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 17 december 
2012. 
 
 
De raad voornoemd, 
 
de voorzitter,              de griffier,   
drs. H.C.P. Noten                            N.A. IJnema Msc 
 


