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Z-15-23595 Maatschappij Diana Stijger Raadsvoorstel  

Nr.     3. Bestuur\5531  

B&W-besluit   10-02-2015 

Uitwisseling    

Raad    19-03-2015 

Agendanummer   11b 

 

Onderwerp:  

Geactualiseerde grondslagen waarderingssubsidie 

 

 

Wij stellen voor:  

- De geldigheidstermijn van de grondslagen voor de waarderingssubsidie met 

één jaar te verlengen. 

 

Bestaand kader:  

Algemene subsidieverordening gemeente Hillegom (2011) 

Geactualiseerde grondslagen waarderingssubsidies (2011) 

 

Doelstelling:  

Continuering subsidiebeleid  

 

Inleiding: 

Op13 januari 2011 heeft u de geactualiseerde grondslagen  waarderingssubsidie voor de 

periode 2012 tot en met 2015 vastgesteld. In het collegewerkprogramma nemen wij op 

dat wij het subsidiebeleid in de loop van 2015 evalueren. De evaluatie van de 

grondslagen maken hiervan onderdeel uit. In afwachting van deze evaluatie en het 

opstellen van nieuw subsidiebeleid stellen wij voor de geldigheidstermijn van de voor de 

periode 2012-2015 vastgestelde grondslagen  waarderingssubsidie met één jaar te 

verlengen. 

  

Argumenten: 

1. De geldigheidstermijn van de grondslagen waarderingssubsidie loopt in 2015 af. 

In de loop van 2015 stellen we nieuw subsidiebeleid op. Bij het opstellen van dit 

beleid evalueren we de grondslagen voor de waarderingssubsidie (2012- 2015). Het 

nieuwe subsidiebeleid kan op zijn vroegst 1 januari 2017 ingaan. Wij dienen 

subsidierelaties te betrekken bij het nieuw op te stellen subsidiebeleid en tijdig in te 

lichten over het gewijzigde beleid, zodat zij hierop kunnen inspelen. 

 

Financiële dekking: 

In de meerjarenbegroting is hiervoor dekking opgenomen. 
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Participatie: 

N.v.t. 

 

Urgentie: 

Hoog. Verenigingen en stichtingen die in 2016 waarderingssubsidie willen ontvangen, 

dienen uiterlijk 1 april 2015 een aanvraag in te dienen. Als college kunnen we deze 

datum wijzigen. We hebben deze datum uitgesteld tot 1 mei 2015.  

Voor die datum moet duidelijk zijn op basis van welke grondslagen we deze 

aanvragen beoordelen. Daarom is het noodzakelijk, dat er in de raad van 19 maart 

2015 een besluit wordt genomen.  

 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

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

secretaris burgemeester 

 

 

 

Ter inzage gelegd: 

- Geactualiseerde grondslagen waarderingssubsidie 

Informatie bij: Diana Stijger, d.stijger@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537214 
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Nr.     3. Bestuur\5531 

B&W-besluit   10-02-2015 

Uitwisseling    

Raad    19-03-2015 

Agendanummer   11b 

 

 

Onderwerp: 

Geactualiseerde grondslagen waarderingssubsidie 

 

 

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 geldigheidstermijn van de grondslagen voor de waarderingssubsidie met 

één jaar te verlengen. 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 19 maart 2015 

 

 

 

 

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

griffier voorzitter 
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