
Amendement

Bezuinigingen en subsidies 2016 e.v.

De raad in haar vergadering bijeen op 14 april 2015 aangaande het onderwerp 
“Bezuinigingen en subsidies 2016 e.v.”

Overwegende dat:

- Het huidige subsidiebeleid bijgesteld dient te worden;
- Er een taakstelling ligt op subsidies;
- We meer willen bereiken met minder geld;
- De kanteling van de maatschappelijke ondersteuning een trend is;
- Er meer aandacht nodig is voor de kwaliteit en de verduurzaming van initiatieven;
- Ontwikkelingen gestimuleerd dienen te worden en het instrument subsidie meer 

wordt ingezet voor het behalen van beleidsdoelen;
- De uitwerking voor 2016 op basis van scenario 2 nu nog te ongewis is voor de 

subsidienten, de raad en er bovendien nog diverse beleidsnota’s niet actueel zijn;
- Het collegevoorstel niet de actualiteit meeneemt van het stoppen van MIK;
- Cultuureducatie op een andere leest gestoeld zal moeten worden;
- Subsidienten nog onvoldoende geanticipeerd kunnen hebben op volledig nieuw 

beleid, waarvan de uitwerking op het gemeentelijk subsidiebedrag nog ongewis is en 
het benaderen van andere subsidiepartners tijd kost;

- De verenigingen wel snel duidelijkheid moeten krijgen over de subsidiebijdrage voor 
2016;

- De concrete uitwerking voor 2017 e.v. middels een interactief proces tot stand dient 
te komen.

Besluit:
1. De 4 uitgangspunten uit de notitie “Bezuinigingen subsidies 2016 e.v.” voor het 

nieuwe subsidiebeleid vast te stellen;
2. Het college opdracht te geven dit voor 2016 verder uit te werken met een korting op 

cultuureducatie van 50% en het restant van de taakstelling voor 2016 - zijnde € 
124.095,= (taakstelling van € 600.000,= minus het reeds gerealiseerde bedrag van € 
285.000,= minus de 50% korting op cultuureducatie van € 190.905,=) – eerlijk te 
verdelen;

3. Het college opdracht te geven om scenario 2 uit te werken voor 2017 e.v. en deze 
concrete uitwerking met de raad, burgers en subsidieontvangers te bespreken in het 
najaar van 2015.

En gaat over tot de orde van de dag.
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