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Onderwerp:  Intrekking Deelsubsidieverordeningen 

 
Gevraagd besluit: 
 
1) Intrekking van de Deelsubsidieverordening BOGG (Beleidsnota Ondersteunende Gebruikersinitiatieven 
op het terrein van de Gezondheidszorg), de Deelsubsidieverordening Sociaal Culturele Activiteiten en de 
Deelsubsidieverordening Kunstbeoefening en Bevordering Kunstbeleving m.i.v. 1 januari 2012; 
2) Intrekking van de Deelsubsidieverordening Topsport Jeugdfonds m.i.v. 1 augustus 2012; 
3) Intrekking van de 'Subsidiecriteria activiteiten voor Minderheden (1997)' m.i.v. 1 januari 2012; 
4) Intrekking van de 'Inhoudelijke Criteria voor de Subsidiëring van Emancipatieactiviteiten (1996)' m.i.v. 1 
januari 2012; 
 
 
Publiekssamenvatting 
 
In de Kadernota 2012-2015 heeft de gemeenteraad de maatregelen gespecificeerd die binnen het budgettair 
kader van het sociale domein een totaalbedrag aan bezuinigingen op de kosten van subsidies en 
verstrekkingen opleveren ter hoogte van netto € 2 miljoen. Met deze bezuinigingen komt, naast de pure 
kostenposten, ook het onderliggende beleidsinstrumentarium te vervallen,: i.c. de regelgeving (deelsubsidie-
verordeningen) volgens welke tot voor kort voor bepaalde deelbeleidsterreinen in subsidieverschaffing werd 
voorzien. Met de beëindiging van groepen subsidierelaties (per deelbeleidsterrein) vervalt ook ieder motief om 
het instrumentarium (de deelverordeningen in kwestie) in stand te houden. Daarom zullen enkele 
deelsubsidieverordeningen en bijkomende criteria/regelgeving worden ingetrokken. 
 
 
Inleiding 
In de Kadernota 2012-2015 worden de maatregelen gespecificeerd die binnen het budgettair kader van het 
sociale domein een totaalbedrag aan bezuinigingen op de kosten van subsidies en verstrekkingen opleveren ter 
hoogte van netto € 2 miljoen. Het betreft met name subsidies op de volgende terreinen: 
 

a) Gebruikersinitiatieven Gezondheidszorg; 
b) Sociaal Culturele Activiteiten; 
c) Kunstbeoefening en Bevordering Kunstbeleving; 
d) het Topsport Jeugdfonds. 

 
Tevens betreft het de door de gemeenteraad vastgelegde subsidiecriteria op de terreinen: 
 

1) Minderheden; 
2) Emancipatieactiviteiten. 

 
Met bezuinigingen vervallen kostenposten. Naast het financiële effect hebben de bezuinigingen hier ook een 
juridisch effect. De betreffende kosten worden in juridische zin namelijk aangegaan op basis van een 
vastgesteld instrumentarium dat in dit verband, onder de werking van de Algemene wet Bestuursrecht en de 
Algemene Subsidieverordening van de gemeente Den Helder 2008, bestaat uit een viertal deelsubsidie-
verordeningen (parallel aan bovenstaande terreinen a t/m d) en twee specifieke sets subsidiecriteria voor de 
deel-beleidsterreinen Minderheden en Emancipatieactiviteiten (parallel aan de bovenstaande terreinen 1 en 2).  
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Met het wegvallen van de (subsidies op) genoemde deelbeleidsterreinen, vervalt nu dus ook ieder motief tot 
instand-houding van het onderliggende juridische instrumentarium. Daarom dienen de betreffende  deel-
subsidieverordeningen en de bijkomende vastgelegde subsidieecriteria te worden ingetrokken. Kort gezegd:  
bij afwezigheid van subsidies is regelgeving niet meer nodig..  
 
Met uitzondering van de Deelsubsidieverordening Topsport Jeugdfonds worden alle documenten met ingang 
van 1 januari 2012 ingetrokken. De Deelsubsidieverordening Topsport Jeugdfonds wordt met ingang van 1 
augustus 2012 ingetrokken. Dit laatste is noodzakelijk omdat deze deelsubsidieverordening zijn uitwerking heeft 
in sportseizoenen (zomer jaar x t/m voorjaar jaar x + 1), die niet parallel lopen met subsidiejaargangen (van 
januari t/m december). 
 
 
Beoogd maatschappelijk resultaat 
Niet van toepassing. De bezuinigingsoperatie die door de gemeenteraad is vastgesteld kent effecten. Dit 
voorstel betreft enkel  de daarop volgende intrekkking van het juridisch instrumentarium voor subsidies (m.n. 
betreffende specifieke stelposten en vallend onder bepaalde deelsubsidieverordeningen), welke beëindigd zijn 
in de recente bezuinigingsoperatie, zoals vastgesteld in de Kadernota 2012-2015.  
 
 
Kader 
Algemene wet Bestuursrecht, Algemene Subsidieverordening van de gemeente Den Helder 2008, kadernota 
2012-2015 en bovengenoemde deelsubsidieverordeningen en vastgestelde sets met subsidiecriteria. 
 
 
Argumenten 
Gevolg van de Kadernota en bezuinigingen is simpelweg de beëindiging van subsidies binnen bepaalde 
deelbeleidsterreinen, waarvan het onderliggende juridisch instrumentarium (de deelsubsidieverordeningen) nu 
bij gebrek aan voortgezette relevantie kan worden ingetrokken.   
Zonder subsidiebudget is de bijbehorende regelgeving niet nodig. 
 
 
Maatschappelijk draagvlak 
Niet van toepassing. 
 
 
Financiële consequenties 
Niet van toepassing. 
 
 
Communicatie 
Niet van toepassing. 
 
 
Realisatie 
Niet van toepassing. 
 
Den Helder, 27 september 2011 
 
Burgemeester en wethouders van Den Helder, 
 
 
burgemeester 
Koen Schuiling 

 

secretaris 
H. Raasing  
 


