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Voorstel: 

1. De Algemene subsidieverordening gemeente Dalfsen te wijzigen op de onderdelen                
indientermijnen en subsidieplafonds en vast te stellen. 
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Inleiding:  
Bij de toepassing van de Algemene subsidieverordening gemeente Dalfsen 2009 loopt het college bij 
de accountantscontrole tegen het rechtmatigheidsvraagstuk (termijn van indiening van aanvragen) 
van subsidieverlening aan. Daarnaast vindt het college het belangrijk om uit financieel oogpunt 
subsidieplafonds vast te stellen en de beschikbare middelen op een goede manier te verdelen.  
Bij het vorige raadsvoorstel in december 2011 heeft de raad aangegeven de subsidies niet op 
volgorde van binnenkomst te willen behandelen maar een integrale beoordeling van aanvragen te 
willen. Met dit voorstel komt  het college aan deze wens tegemoet. 
 
Argumenten: 

1.1 De nieuwe indientermijnen geven organisaties meer ruimte en eigen verantwoordelijkheid.  
De gemeente probeert het aanvragen van subsidies zo eenvoudig mogelijk te maken. Geef 
een organisatie zo veel mogelijk vrijheid om het moment van indienen zelf te kiezen. Voor 
project- en activiteitensubsidies zijn er voortaan twee momenten om aanvragen in te dienen: 
vóór en na 1 november, waarbij subsidies ingediend na 1 november alleen inhoudelijk worden 
behandeld wanneer het subsidieplafond nog niet bereikt is. 
Voor budgetsubsidies geldt voortaan ook 1 november (was 1 oktober). Van professioneel 
aangestuurde organisaties verwacht het college een tijdige indiening van aanvragen.  
 

1.2 De nieuwe indientermijnen zorgen voor meer rechtmatigheid in de subsidieverlening  
Het college is  altijd soepel met de termijnen voor het indienen omgegaan, maar in de praktijk 
leidt een soepele houding in juridische zin tot onrechtmatige subsidieverlening. De accountant 
heeft daarop gewezen bij de jaarrekeningen. Doordat de indientermijnen nu zijn verruimd en 
er voor activiteiten- en projectsubsidies ook na 1 november de mogelijkheid is om aanvragen 
in te dienen, wordt dit rechtmatigheidsprobleem opgelost.  
 

1.3 Het vaststellen van subsidieplafonds is noodzakelijk om overschrijding van budgetten te 
voorkomen.   
In december 2012 heeft de raad aangegeven dat zij de mogelijkheid wil hebben om 
subsidieplafonds vast te stellen, om zo de budgetten te kunnen bewaken. De verordening gaf 
die mogelijkheid al, maar nu is duidelijker aangeven hoe het college de verdeling van 
subsidies bij het vaststellen van subsidieplafonds toepast. Er is voor de meeste subsidies 
gekozen voor het tendersysteem, dat subsidieaanvragen beoordeelt op kwaliteit. Voor 
subsidies die per lid of deelnemer worden verstrekt (zoals de jeugdsportsubsidies of subsidies 
voor ouderenbonden), is beoordeling op kwaliteit nauwelijks mogelijk. Het beschikbare budget 
wordt voor dit soort subsidies naar rato verdeeld. Dit is in lijn met het amendement dat in 
december 2012 in de raad besproken is. 
 

Kanttekeningen 
Organisaties worden mogelijk teleurgesteld. 
Het kan zijn, dat door het instellen van subsidieplafonds aanvragen afgewezen of lager vastgesteld 
worden wegens het ontbreken van subsidiegelden. Dat kan tot teleurstellingen leiden.  
 
Alternatieven: 
Laten zoals het is. 
We kunnen alles laten zoals het is, maar dan blijft de gemeente tegen het rechtmatigheidsvraagstuk 
aanlopen. Komen er meer aanvragen dan er budget is en voldoen de aanvragen aan de 
subsidievoorwaarden, dan betekent dat een overschrijding van de beschikbare budgetten.
 
Financiële dekking: 
Niet van toepassing. 
 
Communicatie: 
De gewijzigde verordening wordt gepubliceerd op de website en in KernPunten en organisaties 
worden van de wijzigingen op de hoogte gesteld. 
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De praktijk leert, dat de vele (vrijwilligers)organisaties indientermijnen om diverse redenen over het 
hoofd zien. Het college legt mailbestanden van de bekende subsidieaanvragers aan om hen tijdig op 
de indientermijn(en) te wijzen en vermeldt de indientermijn op de website en in de KernPunten.  
 
Vervolg:
Jaarlijks wordt bij de vaststelling van de begroting een voorstel voor het vaststellen van de 
subsidieplafonds aangeboden. 
 
 
Bijlagen: 
Algemene subsidieverordening gemeente Dalfsen 2013. Dit is tevens het raadsbesluit.  
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Dalfsen, 
 
de burgemeester, de secretaris-directeur, 
drs. H.C.P. Noten drs. H. Zwart 

 


