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Beste raadsleden,
Inleiding
Op 11 november 2014 is de Subsidieregeling gemeente Nieuwkoop 2014 vastgesteld door
het college. Vanwege de verdeling van de subsidie voor 2015 voor zowel professionele als
vrijwillige organisaties was het noodzakelijk deze regeling vast te stellen. Bij het vaststellen
van deze regeling is in het college de vraag gerezen of de huidige verdeling van de subsidies
nog wel past bij de doelstellingen voor de participatiesamenleving die wij voor ogen hebben
en of alle subsidies nodig zijn. Dit laatste met het oog op de noodzakelijke bezuinigingen
vanaf 2016.
Subsidiebeschikkingen 2015
De subsidiebeschikkingen voor 2015 voor de vrijwillige organisaties voor sport, cultuur enz.
bevatten als gevolg van het bovenstaande de volgende passage:
Toekomst van de subsidie
Het college van Burgemeester en Wethouders gaat de komende maanden met de
gemeenteraad, met inwoners en organisaties in gesprek over bezuinigingen op de
gemeentebegroting. Het onderwerp ‘subsidies’ is een van de onderwerpen van gesprek.
Daarbij komt ook de vraag aan de orde op welke wijze subsidiëring van voorzieningen past bij
de hervormingsopgave die we met de decentralisaties in het sociaal domein van het Rijk
gekregen hebben. Het college wil in dat kader nu vast pro forma aankondigen dat vanaf 2016
de subsidie aan uw organisatie wordt stopgezet.
In de komende discussie zal duidelijk worden welke subsidies in 2016 wel worden voortgezet.
De gemeenteraad beslist hierover begin juli 2015. Het college stelt u hiervan nu vast op de
hoogte, zodat u hiermee in uw begroting voor de komende jaren rekening kunt houden.
De beschikkingen met deze tekst zijn 19 december 2014 verstuurd. Wat inhoudt dat u
eventueel vragen vanuit de samenleving kunt krijgen.
De wettelijke publicaties vindt u in het Elektronisch gemeenteblad. Abonneer u via www.nieuwkoop.nl
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Op dit moment is er nog niets bekend over de uitkomsten van de komende gesprekken over
de bezuinigingen en welke subsidies blijven bestaan of verdwijnen. De discussies gaan niet
uitsluitend over bezuinigingen maar ook over welke voorzieningen nodig zijn voor een goede
en gezonde samenleving waarin iedereen meedoet. In januari 2015 maken we een start met
de gesprekken.
Ook de professionele organisaties zijn op de hoogte gesteld van een pro forma opzegging
van de subsidie voor 2016. De subsidies aan deze organisaties zijn ook onderdeel van de
discussie.
Wanneer u nog vragen het dan kunt u contact opnemen met Marion Nieuwkoop via (521)166
of via de mail m.nieuwkoop@nieuwkoop.nl van de afdeling maatschappelijke voorzieningen.
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