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ADVIES
1.

Meerjaarlijkse subsidieaanvragen verenigingen te verlenen conform de planning van aanpassing
subsidiecriteria beleidsveld in BNRS.
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Samenvatting
De gemeente verleent subsidies voor allerlei verschillende activiteiten. De gemeente kan een periodieke
subsidie verlenen voor 1 jaar, maar ook voor meerdere jaren, tot maximaal 4 jaar. Deze nota gaat over
de subsidies die we normaliter voor 4 jaar verlenen. Het betreffen hoofdzakelijk subsidieaanvragen op het
gebied van kunst en cultuur, sport, jeugd en ouderen.
Om de 4 jaar kunnen deze verenigingen dus subsidie aanvragen. Dit is voor alle verenigingen hetzelfde
moment. Dit jaar is weer zo’n moment dat de verenigingen een aanvraag kunnen doen en wel vóór 1
november. Gebruikelijk is dan om weer voor 4 jaar subsidie te verlenen.
Subsidieaanvragen worden getoetst aan de subsidiecriteria in het BNRS. Op dit moment zijn we bezig met
aanpassing van deze subsidiecriteria. Er is voor gekozen hierbij de beleidscyclus van het betreffende
beleidsveld te volgen en daarmee een gefaseerde en geleidelijke invoering te realiseren. De
subsidiecriteria worden dus de komende jaren aangepast in het BNRS echter niet allen in hetzelfde jaar.
We hebben nu te maken met twee zaken die elkaar raken:
-

subsidieaanvragen die normaliter voor vier jaar verleend worden;

-

aanpassing van subsidiecriteria die de eerstkomende jaren gepland zijn.

Varianten
Om dit conflict op te lossen zijn er twee keuzemogelijkheden, allebei met twee varianten. Keuze 1 is
verkorten of niet verkorten van de subsidietermijn.
Verkorten van de termijn.
Variant 1 is om de termijn aan te passen aan de planning van de subsidiecriteria per beleidsveld.
Wanneer de subsidiecriteria voor een beleidsveld (bijvoorbeeld cultuur of sport) over twee jaar worden
aangepast, dan ook voor twee jaar subsidie verlenen.
Deze variant betekent dat voor elk beleidsveld een andere termijn wordt gehanteerd omdat de
subsidiecriteria gefaseerd worden aangepast. Aanvrager heeft gedurende een bepaalde termijn zekerheid
dat subsidie verstrekt wordt en weet wanneer de subsidiecriteria worden aangepast. Voorwaarde hierbij is
dat de subsidiecriteria in het BNRS ook conform planning worden aangepast. Als dit onverhoopt niet lukt
kan nogmaals subsidie aangevraagd en verleend worden om deze termijn te overbruggen.
Variant 2 is aanpassing van de termijn naar drie jaar. Bij deze variant moeten de subsidiecriteria voor alle
beleidsvelden binnen drie jaar zijn aangepast. Na drie jaar kunnen aanvragers een nieuwe
subsidieaanvraag indienen die getoetst wordt aan deze nieuwe subsidiecriteria. Aanvragers hebben
gedurende drie jaar zekerheid.
Termijn niet verkorten.
Variant 3, subsidie voor vier jaar blijven verlenen.
In deze variant worden de nieuwe subsidiecriteria voor meerjarige subsidies voor alle beleidsvelden niet
eerder dan over vier jaar ingevoerd. Subsidiecriteria kunnen in deze tijd wel worden aangepast echter bij
de volgende aanvraag, over vier jaar, wordt pas getoetst aan deze criteria. Voor de subsidieaanvrager
verandert er de komende vier jaar niets. De aanvrager dient dit jaar een aanvraag in en de gemeente
verleent voor vier jaar. Over vier jaar kan aanvrager weer een nieuwe aanvraag indienen, die dan
getoetst wordt aan de dan geldende en nieuwe subsidiecriteria.
Variant 4, voor vier jaar verlenen en tussentijds de subsidiebeschikkingen wijzigen cq intrekken.
U kunt ervoor kiezen om nu ‘gewoon’ voor vier jaar subsidie te verlenen. Nadat de subsidiecriteria van
het beleidsveld in het BRNS zijn aangepast, kunt u de betreffende beschikkingen intrekken dan wel
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wijzigen. Hierbij zal de gemeente schadeplichtig zijn omdat tussentijds aanpassen juridisch strikt
genomen niet noodzakelijk is. Immers, de subsidie zou ook gewoon door kunnen lopen voor vier jaar en
daarna aangepast kunnen worden.
Voorstel
We stellen het college voor om te kiezen voor variant 1, aanpassing aan de planning van de
subsidiecriteria per beleidsveld. We hebben daarvoor de volgende argumenten:

Argumenten
1.1 Voor 1 november a.s. worden meerjarige subsidieaanvragen ingediend.
Elke vier jaar kunnen verenigingen een subsidieaanvraag indienen voor de meerjarige subsidies. Zo ook
dit jaar voor 1 november.
1.2 U bent bevoegd om te besluiten over de termijn dat subsidie wordt verleend.
Voordat u subsidiecriteria in het BNRS aanpast moet de gemeenteraad veelal het betreffende beleid
aanpassen. Op basis van dit beleid kunt u de subsidiecriteria aanpassen in het BNRS. U bent bevoegd om
op basis van het BNRS en het ASV subsidies te verlenen. Conform het BNRS en het ASV heeft u de
bevoegdheid om de termijn dat subsidie wordt verleend te bepalen.
1.3 U bent bevoegd om af te wijken van de gebruikelijke termijn van vier jaar.
Op basis van het BNRS en het ASV bent u ook bevoegd om af te wijken van de eerdere gehanteerde
termijn van vier jaar.
1.4 Door de termijn van subsidieverlening aan te sluiten op de planning van aanpassing van de
subsidiecriteria in het BNRS kunnen deze nieuwe subsidiecriteria meteen doorgevoerd worden.
Subsidieaanvragen worden getoetst aan de subsidiecriteria in het BNRS. Deze subsidiecriteria worden
aangepast. Dit gebeurt niet allemaal tegelijk maar aansluitend aan de beleidscyclus van het betreffende
beleidsveld. De termijn van subsidieverlening kan vastgesteld worden conform planning van aanpassing
van de subsidiecriteria van het betreffende beleidsveld. Daardoor kunnen de vernieuwde subsidiecriteria,
na afloop van het nu gekozen tijdvak, meteen doorgevoerd worden. Bijvoorbeeld het onderdeel kunst en
cultuur staat op de planning om voor volgend jaar te besluiten over nieuwe subsidiecriteria. In 2022 kan
dan opnieuw subsidie verleend worden op basis van deze nieuwe criteria.
1.5 Aanvrager dient nu en na afloop van de (nieuwe) termijn een aanvraag in.
Als al een subsidieaanvraag is ingediend kan de aanvraag gedeeltelijk geweigerd worden. Dit betekent nu
dus geen extra werk voor aanvragers. Als de termijn wordt ingekort betekent het natuurlijk wel dat
aanvrager weer eerder een subsidieaanvraag moet aanvragen.

Risico’s
Mocht aanpassing van de subsidiecriteria langer duren dan gepland moet opnieuw subsidie aangevraagd
en verleend worden. Dit is dan extra werk voor aanvragers en gemeente.

Kanttekeningen
1.1 In de huidige praktijk krijgt een vereniging voor vier jaren zekerheid over het subsidiebedrag.
Door de termijn in te korten heeft de vereniging minder zekerheid.
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1.2 Met de professionele instellingen zijn andere afspraken gemaakt. Dit voorstel betreft dus niet deze
instellingen.

Communicatie
Binnenkort wordt een nieuwsbrief verspreid waarin dit onderwerp een onderdeel vormt.
In de beschikkingen moet hierover daarnaast duidelijk gecommuniceerd worden.

Financiële gevolgen
n.v.t.

Personele/organisatorische gevolgen
Doordat een kortere termijn gehanteerd wordt betekent dit extra werkzaamheden voor de organisatie. De
volgende ronde met subsidieaanvragen volgt dan namelijk eerder en daarnaast moet de korte termijn
gemotiveerd worden.

Juridische gevolgen
Bij het wijzigen van subsidierelaties dient een redelijke termijn (afbouwperiode) in acht genomen te
worden. Deze redelijke termijn dient ertoe om de subsidieontvanger in staat te stellen maatregelen te
treffen om de gevolgen van de beëindiging/wijziging van de subsidierelatie te ondervangen. Dit kan per
subsidieontvanger anders zijn. De redelijke termijn vangt pas aan zodra wij een besluit sturen waarin
staat dat wij de subsidierelatie gaan wijzigen en/of beëindigen.
Het is mogelijk om voor een kortere termijn subsidie te verlenen, mits dit tijdig wordt aangekondigd en
gekwalificeerd kan worden als een redelijke termijn. Als de beslissing op de subsidieaanvraag voor een
volgend tijdvak tijdig voor de aanvang van dat tijdvak wordt genomen, kan de aankondiging meestal
samenvallen met de gedeeltelijke weigering zelf. Hiervoor is het van belang om tijdig een besluit te
nemen.

Rechtmatigheid
De subsidies worden verleend op grond van de Algemene subsidieverordening Venray en het Besluit
nadere regels Subsidieverlening Venray 2020. Daarmee is er een rechtmatige grondslag voor deze
subsidieverlening.

Fatale termijnen
Omdat aanvragen nu binnenkomen is spoedige besluitvorming nodig willen we alle verenigingen tijdig van
een beschikking voorzien. Daarbij moeten we bij wijziging een redelijke termijn aanhouden (zoals onder
juridische gevolgen beschreven).

Vervolgtraject besluitvorming
In de beschikkingen wordt het besluit over de termijn verwerkt.

Evaluatie
n.v.t.

Bijlagen
n.v.t.
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Naslagwerk
n.v.t.

