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Onderwerp:  

Nota Grondslagen waarderingssubsidies 2017-2020 

 

 

Wij stellen voor:  

1. De bijgevoegde nota grondslagen waarderingssubsidie 2017-2020 vast te stellen. 

 

 

Bestaand kader:  

Nieuwe grondslagen waarderingssubsidies (13-01-2011) 

Algemene subsidieverordening Hillegom 2016 

 

Doelstelling:  

Actualisering van het beleid rondom waarderingssubsidies.  

 

Inleiding: 

Onlangs is het onderzoek dat het college heeft laten uitvoeren naar de doelmatigheid 

en doeltreffendheid van de subsidies afgerond  en ter informatie aan de raad 

verstuurd. Eén van de aanbevelingen was om een nieuwe nota waarderingssubsidies 

vast te stellen. De huidige nota dateert namelijk uit 2011.   

 

Een waarderingssubsidie is een subsidie waarin de gemeente geen inhoudelijke 

afspraken maakt met de aanvrager over te leveren prestaties en te bereiken 

resultaten. Met waarderingssubsidie willen we onze waardering voor de inspanningen 

en / of activiteiten van vrijwilligersorganisaties in geld uitdrukken. Daarbij leggen we 

uitdrukkelijk geen relatie met de kosten (en baten) die deze organisaties hebben. 

Door middel van een waarderingssubsidie kunnen we relatief kleine subsidies op een  

rechtmatige, maar administratief eenvoudige manier verstrekken.   

 

Argumenten: 

1. Actualisering was nodig omdat hoogte van de huidige subsidies gebaseerd zijn 

op verouderde ledenaantallen 

De grondslag van de meeste waarderingssubsidies is het aantal leden. Hiervoor wordt 

voor een periode van een aantal jaren één peildatum gehanteerd. Dit was tot en met 

2016 het aantal leden op 1 januari 2011. Deze peildatum dient geactualiseerd te 

worden. 
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2. Op basis van het beoordelen van de huidige waarderingssubsidies zijn slechts 

kleine inhoudelijke aanpassingen gedaan in de inhoud van het beleid. 

 

De belangrijkste aanpassingen zijn: 

 

De categorie in de vorige nota ‘maatschappelijke belangenbehartiging’ was in praktijk 

zeer divers qua type organisaties en activiteiten. Dit betrof de beide lokale 

ouderenbonden KBO Hillegom, PCOB Hillegom, Al Ansaar en Vrienden van Oud 

Hillegom. Het voorstel in bijgevoegde nota is om de ouderenbonden als categorie te 

handhaven en  Al Ansaar op basis van hun huiswerkbegeleidingsactiviteiten onder te 

brengen in de categorie “vrijwillig jeugdwerk”. Tot slot wordt de subsidie aan 

Vrienden van Oud Hillegom omgezet van waarderingssubsidie in een jaarlijkse 

subsidie waaraan een prestatie-eis zal worden verbonden. Dit geeft betere 

mogelijkheden om deze organisatie een duidelijke functie te geven binnen het nieuw 

op te zetten kunst- en cultuurbeleid. 

 

Voor alle categorieën zijn minimum-ledenaantallen geformuleerd. 

 

Er is expliciet aangegeven dat, in tegenstelling tot de jaarlijkse subsidies, er geen 

vermogensgrenzen gelden om in aanmerking te komen voor een 

waarderingssubsidie. Reden hiervoor  is dat we bij waarderingssubsidies expliciet 

geen relaties leggen met de kosten en baten die de organisaties hebben.  

 

Voor de categorie ‘Toneel, koren, overige podiumkunsten’ stellen wij voor geen 

bedrag per lid te gaan verstrekken, maar deze categorie een extra accent te geven 

van € 500,- per organisatie. Bovenop het basisbedrag van € 500,- betekent dit dus 

dat deze categorie recht heeft op een waarderingssubsidie van  €1.000,- per 

organisatie, los van de omvang van het koor of de toneelvereniging.  

 

Er is een nieuwe categorie toegevoegd “Speeltuinverenigingen niet horend tot de 

basisvoorziening”. In praktijk betreft dit de subsidie aan speeltuinvereniging 

Patrimonium die naar verwachting waarderingssubsidie zal aanvragen.  In de Nota 

“Samenspel”, Speeltuinenbeleid Hillegom staat aangegeven welke 

speeltuinverenigingen een basisvoorziening zijn. Dit betreft Jeugdland, Kindervreugd 

en Weerestein. Deze basisvoorzieningen komen in aanmerking voor een jaarlijkse 

subsidie (inclusief prestatie-afspraken) en staan daarom niet opgenomen in deze 

nota.  

Financiële dekking: 

De kosten voor de waarderingssubsidies zijn reeds opgenomen in de 

meerjarenbegroting. De hoogte hiervan is gebaseerd op de ledenaantallen op 1 

januari 2011. De hoogte van diverse waarderingssubsidies gaat veranderen als gevolg 

van de nieuwe peildatum 1 januari 2016. Naar verwachting zal dit een kleine 

verlaging van het totale bedrag tot gevolg hebben.  
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Participatie: 

Er is voorafgaand geen overleg geweest met de partijen die waarderingssubsidie 

ontvangen omdat er geen ingrijpende koerswijzigingen in het beleid plaatsvinden. 

Nadat de nieuwe nota is vastgesteld door de raad, worden de organisaties hiervan op 

de hoogte gesteld middels een brief.   

 

Urgentie:  

Het nieuwe beleid gaat in per 2017. Organisaties moeten op basis van de nieuwe 

algemene subsidieverordening Hillegom 2016, die in december 2015 door de raad is 

vastgesteld, voor 1 mei 2016 waarderingssubsidie aanvragen voor 2017.  

 

Kanttekeningen: 

Er zijn geen kanttekeningen. 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

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

secretaris burgemeester 

 

 

Ter inzage gelegd: 

- Nota grondslagen waarderingssubsidies 2017-2020 

- Nota nieuwe grondslagen waarderingssubsidie (13-01-2011) 

Informatie bij: Maaike Pippel, m.pippel@hillegom.nl, tel.nr:0252-537257 
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Onderwerp: 

Grondslagen waarderingssubsidies 2017-2020 

 

 

De Raad van de gemeente Hillegom, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, 

gelet op het bepaalde in artikel 108 van de Gemeentewet,  

 

besluit:  

- de Nota Grondslagen waarderingssubsidies 2017-2020 vast te stellen.  

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 4 februari 2016 

 

 

 

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

griffier voorzitter 
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