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Wij stellen voor: 

- Nota grondslagen waarderingssubsidies 2018-2019 vast te stellen. 

 

Inleiding  

Uw raad heeft in zijn vergadering van 4 februari 2016 een aantal opmerkingen en een amendement 

bij de toenmalige Nota grondslagen waarderingssubsidies 2017-2020 meegegeven. De 

voorliggende Nota grondslagen waarderingssubsidies 2018-2019 geeft zoveel mogelijk invulling 

aan de wensen van de raad. 

 

Bestaand kader en context 

Nota grondslagen waarderingssubsidies 2017-2020. 

 

Beoogd effect 

Het transparant en eenvoudig regelen van onze waardering voor de activiteiten van de diverse 

organisaties in Hillegom. 

 

Argumenten 

1. In de nieuwe Nota grondslagen wordt aan de opmerkingen van 4 februari 2016 tegemoet 

gekomen: 

- Zo is een vast basisbedrag van € 1.000,-- ingevoerd in plaats van ‘het extra accent’; 

- De peildatum van iedere vier jaar wordt vervangen door een peildatum om de twee 

jaar. Mochten organisaties die nu al een waarderingssubsidie ontvangen op de 

peildatum onder het minimum aantal leden zitten, dan ontvangen zij wel subsidie en 

krijgen zij twee jaar de tijd om het ledental weer op peil te krijgen. 

 

2. Het diverse aanbod wordt hiermee gewaardeerd 

Via de waarderingssubsidies geven we aan blij te zijn met het diverse aanbod van 

organisaties binnen Hillegom. 

 

Kanttekeningen 

1. Er is geen financieel plafond voorgesteld in de nieuwe Nota grondslagen. De historie wijst 

uit dat er nauwelijks nieuwe aanvragen worden gedaan en af en toe een aanvraag vervalt, 

waardoor per saldo het totale bedrag aan waarderingssubsidies ongeveer gelijk is gebleven 

door de jaren heen.  



 

2. Omdat een aantal sportverenigingen door de wijzigingen in de Nota grondslagen van de 

waarderingssubsidies nadeel zou kunnen ondervinden, is een koppeling gemaakt met de 

aanpassing van de tarieven van de gemeentelijke sportaccommodaties. Hierdoor valt het 

mogelijk negatieve financiële effect weg. 

 

3. Er wordt geen vermogenstoets toegepast omdat dit in strijd is met het karakter van een 

waarderingssubsidie: een relatief kleine subsidie die op een eenvoudige manier wordt 

verleend.  

 

Financiële consequenties 

In de begroting 2017 is uitgegaan van een bedrag van € 50.599,--. Voor 2018 wordt rekening 

gehouden met hetzelfde bedrag. 

Door de wijziging in criteria kan het zijn dat de benodigde subsidiebedragen iets lager of hoger 

uitvallen.  

 

Aanpak, uitvoering en participatie 

Na de raadsvergadering van 23 maart 2017 worden de organisaties, die al waarderingssubsidie 

ontvangen, actief aangeschreven om een aanvraag in te dienen. In principe dient dit voor 1 mei te 

gebeuren. Omdat de verwachting is dat organisaties hierdoor met hun aanvraag in de knel 

komen, wordt de inzendtermijn verschoven naar 1 juni 2017. 

 

Na het besluit van de raad wordt de herziene Nota grondslagen ondergebracht in de Subsidieregels 

Hillegom 2018. 

 

Duurzaamheid 

Een divers verenigingsleven draagt bij aan sociale cohesie. 

 

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT) 

Niet van toepassing. 

 

Urgentie  

Om het voorstel in de raadsvergadering van 23 maart te kunnen agenderen, dient het college 

uiterlijk 14 februari een besluit te nemen.  

 

Evaluatie  

In 2019 wordt de Nota grondslagen geëvalueerd. 

 

Bijlagen en achtergrondinformatie 

Nota grondslagen waarderingssubsidies 2018-2019. 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop       A. van Erk 

secretaris       burgemeester 



 

Raadsbesluit 
 

 

 

 

De raad van de gemeente Hillegom, 

  

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, 

 

gelet op het bepaalde in artikel 108 van de Gemeentewet,  

 

 

 

besluit: 

 

- Nota grondslagen waarderingssubsidies 2018-2019 vast te stellen. 

 

 

Aldus besloten in de raadsvergadering van 23 maart 2017. 

 

 

 

 

 

de griffier      de voorzitter 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan    A. van Erk 


