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ONS KENMERK:  

 
00396653  

BEHANDELD DOOR:  Linda Weekers 

ONDERWERP:  Ter kennisname bezuinigingstaakstelling subsidies  

DATUM:  30 juli 2014 

VERZ.  30 juli 2014 

 

Beste mevrouw Verheij-Verreijt, 

 

In deze brief wil ik u informeren over het voorstel van het college van 

Burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad betreffende de invulling van 

de bezuinigingstaakstelling op subsidies 2015-2017.  

 

Door de aanhoudende economische crisis, maar vooral ook door de aanstaande 

veranderingen in de zorg waarbij de gemeente er per 1 januari a.s. een aantal 

taken bij krijgt, zijn wij genoodzaakt onze subsidieverstrekking opnieuw onder de 

loep te nemen. 

 

Bezuinigingen 

Bovengenoemde ontwikkelingen zijn op twee manieren van invloed op onze 

subsidieverstrekking. Allereerst dwingen ze ons tot extra bezuinigingen van in 

totaal € 300.000, bovenop de reeds bestaande taakstelling van € 200.000. Dit 

betekent dat we in 2015 € 300.000, in 2016 € 400.000 en in 2017 € 500.000 op 

subsidies moeten bezuinigingen. De gemeenteraad heeft hierover op 1 juli jl. een 

besluit genomen.    

 

Maatschappelijke effecten en uitgangspunten 

Onlangs zijn de volgende maatschappelijke effecten vastgelegd in het 

coalitieprogramma 2014-2018:  

- inwoners kunnen zelf en/of met behulp van hun sociale omgeving zo 

zelfstandig mogelijk functioneren in onze maatschappij;  

- jeugdigen kunnen in een veilige (pedagogische) omgeving opgroeien en zich 

verder ontwikkelen; 

- burgers kunnen zich ontspannen, elkaar ontmoeten en ondersteunen in een 

prettig sociaal klimaat. 

 

Op basis van de hiervoor genoemde maatschappelijke effecten zijn de volgende 

uitgangspunten voor de invulling van de bezuinigingstaakstelling geformuleerd:  
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- subsidies die niet of beperkt bijdragen aan de maatschappelijke effecten 

worden afgeschaft; 

- activiteiten gericht op ontmoeting en ontspanning dragen bij aan de 

maatschappelijke samenhang en blijven subsidie ontvangen; 

- een belangrijk onderdeel van de transitie is gericht op zelfredzaamheid van 

burgers. Daarom wordt op de budgetgesubsidieerde instellingen die tot de 

categorie zorg behoren minder gekort dan op de budgetgesubsidieerde 

instellingen die tot de categorie cultuur en toerisme behoren; 

- vrijwilligersorganisaties die primair actief zijn voor medeburgers en niet voor 

eigen ontspanning en ontplooiing, worden ontzien; 

- de ‘pijn’ van de bezuinigingen zo eerlijk mogelijk verdelen;    

- een eenvoudige en uniforme subsidiesystematiek.   

 

Maatregelen 

Op basis van deze uitgangspunten heeft het college besloten een pakket van 

maatregelen aan de gemeenteraad voor te leggen. Deze maatregelen zijn van 

invloed op het subsidiebedrag dat uw organisatie van de gemeente ontvangt.  

- Enkele subsidies afschaffen 

- De bestaande accommodatiesubsidies afbouwen of afschaffen 

- Een uniforme subsidieregeling voor de buurthuizen en ouderensociëteiten 

ontwikkelen 

- Een taakstellende bezuiniging op sportaccommodaties 

- Een subsidiekorting op de budgetsubsidies 

- Een subsidiekorting op de waarderings- en normsubsidies. 

- Gemeenschappelijke regelingen  

 

Hieronder worden deze maatregelen toegelicht. 

 

1. Enkele subsidies afschaffen 

Voorgesteld wordt de volgende subsidies in 2015 te beëindigen: 

- Stichting Prisma (al ingevuld in 2014)    €   1.895 

- Theaterplatform (al ingevuld in 2014)    €   2.016 

- Dag voor de ouderen (1x per 2 jaar)     €   4.322 

- Open Monumentendag       €   5.400 

- De Scherper        €   5.085 

Totaal         € 18.718 

 

Eenmaal per twee jaar wordt de dag van de ouderen georganiseerd. De doelgroep 

voor deze activiteit wordt ook al gesubsidieerd via de subsidies aan de 

ouderenbonden. 
 

De Open Monumentendag is een landelijk evenement. Het is doorgaans niet 

gebruikelijk om een dergelijk bedrag uit te geven voor één evenement. Voor 

andere evenementen gebeurt dat ook niet. Vernieuwende initiatieven op deze dag 

kunnen eventueel in aanmerking komen voor projectsubsidie. 
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Op basis van de geformuleerde maatschappelijke effecten komen 

mediaorganisaties niet meer in aanmerking voor subsidie. Enige uitzondering 

hierop is de HTR omdat daar een wettelijke verplichting bestaat.   

 

2. Accommodatiesubsidies afschaffen/afbouwen 

Al in 2008 is besloten om de accommodatiesubsidies af te schaffen. Voor enkele 

accommodaties is hierop destijds een uitzondering gemaakt en werd een 

overgangsregeling toegepast. Op dit moment ontvangen onder andere Jong 

Nederland Drunen, Stichting De Voorste Venne (ten behoeve van de Utopiaruimte 

en het poppentheater) en Stichting Beheer Centrum Podiumkunsten nog 

accommodatiesubsidie.  

 

Voorgesteld wordt om de accommodatiesubsidies voor Jong Nederland Drunen en 

Stichting Beheer Centrum Podiumkunsten vanaf 2015 in 3 jaar af te bouwen en de 

accommodatiesubsidies voor de Utopiaruimte en het poppentheater vanaf 2015 af 

te schaffen. In combinatie met deze maatregel wordt in 2015 onderzocht of de 

accommodatie van Jong Nederland Drunen in eigendom overgedragen kan 

worden. De overige 3 accommodaties maken onderdeel uit van het complex De 

Voorste Venne en zullen betrokken worden in de planvorming voor het hele  

complex.  

 

3. Uniforme subsidieregeling voor sociaal-culturele voorzieningen 

De gemeente kent een divers palet aan buurthuizen, dorpshuizen en 

ouderensociëteiten. Het betreft het Dorpshuis Herpt, ’t Rad, Het Patronaat, 

Hunenhof, Den Elshof, De Stulp, De Schakel, De Korf, De Haarstek, De Mand en 

Dorpshuis Heesbeen. Deze accommodaties worden momenteel op verschillende 

wijze gesubsidieerd.  

 

Het college wil de komende jaren inzetten op een ontwikkeling waarbij deze 

buurthuizen meer op vrijwillige basis worden geëxploiteerd. Belangrijk is hierbij wel 

dat er oog blijft voor de rol die de buurthuizen – met name in de grotere kernen – 

kunnen vervullen bij de veranderingen in de zorg. Dat zou er toe kunnen leiden dat 

voor die buurthuizen aanvullende subsidiemogelijkheden komen.  

  

Het college streeft daarbij naar een dusdanige evenwichtige subsidiemethodiek dat 

elke kern een eigen ontmoetingsplek heeft. Het voorstel is om voor de 

instandhouding van een ontmoetingsfunctie een basisbedrag van € 5 per inwoner 

per kern te subsidiëren. Dit betekent dat voor de ontmoetingsfunctie een 

subsidiebudget van 43.280 inwoners x € 5 = € 216.400 beschikbaar is.  

 

In 2015 worden de subsidies voor de buurthuizen en ouderensociëteiten gekort 

met 3% voor de budgetgesubsidieerde instellingen en met 10% voor de 

instellingen die een waardering- of normsubsidie ontvangen. In 2015 wordt 

bovenstaand voorstel verder uitgewerkt, zodat het in 2016 en 2017 kan worden 

geëffectueerd. Met deze maatregel komen de huidige accommodatiesubsidies, 

waardering- en normsubsidies aan de betreffende instellingen te vervallen.  
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4. Sportaccommodaties 

Op dit moment worden de sportaccommodaties in onze gemeente onder de 

kostprijs verhuurd aan de sportverenigingen. De gemeente verleent hiermee een 

indirecte subsidie aan de sportverenigingen, die tot op heden in de 

bezuinigingstaakstelling op subsidies buiten beeld is gebleven.  

 

Het college vindt daarbij dat de sportverenigingen naar evenredigheid bij moeten 

dragen aan de invulling van de bezuinigingstaakstelling. Concreet komt dit er op 

neer dat in 2015 € 54.000 bezuinigd moet worden op de subsidies aan 

sportverenigingen. In 2016 is dat € 72.000 en in 2017 € 90.000. Het college wil 

deze taakstelling invullen door in 2015 bij de sportaccommodaties de kosten terug 

te dringen. In navolging van de veranderingen in het sociaal domein waarbij eigen 

kracht een belangrijke rol speelt, verwacht het college een actieve en zelfstandige 

houding bij de sportverenigingen om zo de kwaliteit van de accommodatie op peil 

te houden. Als hiermee niet de volledige taakstelling gehaald wordt, kan ook nog 

een huurverhoging overwogen worden. De invulling van de 

bezuinigingstaakstelling in daaropvolgende jaren wordt in het nieuwe sportbeleid 

verder uitgewerkt.  

 

5. Budgetsubsidies 

Van de budgetgesubsidieerde instellingen ContourdeTwern, Juvans, Modus, 

Vluchtelingenwerk, Stichting Peuterspeelzalen/Mikz, Reinier van Arkel/Novadic 

Kentron, Bibliotheek, Aleph, Voorste Venne en Heusdens Buro voor Toerisme 

wordt ook een bijdrage aan de realisatie van de bezuinigingstaakstelling verwacht. 

Omdat het hier professionele instellingen met personeel in dienst betreft, stelt het 

college voor om de bezuinigingen gefaseerd in te voeren zodat de instellingen hun 

organisaties hierop kunnen aanpassen.   

 

De budgetgesubsidieerde instelling kunnen in twee categorieën worden 

onderverdeeld: de categorie zorg en de categorie cultuur en toerisme. Het college 

stelt voor dat de instellingen binnen de categorie zorg (ContourdeTwern, Juvans, 

Modus, Vluchtelingenwerk, St. Peuterspeelzalen/Mikz en Reinier van 

Arkel/Novadic Kentron) samen een bijdrage van minimaal € 75.000 aan de 

bezuinigingstaakstelling leveren. Voor de instellingen in de categorie cultuur en 

toerisme (Bibliotheek, Aleph, Voorste Venne en Heusdens Buro voor Toerisme) ligt 

die bijdrage op minimaal € 190.000. Reden voor dit verschil is dat – vanwege de 

veranderingen in de zorg – het college extra inspanning verwacht van de 

zorggerelateerde instellingen. Het is daarom redelijk dat van deze instellingen een 

lagere bijdrage aan de taakstelling wordt gevraagd dan van de instellingen die 

behoren tot de categorie cultuur en toerisme. 

 

Vooruitlopend op bovengenoemde aanpak worden alle budgetsubsidies in 2015 

met 3 procent gekort. De indexering van de personeelskosten blijft in 2015 

gehandhaafd. In de loop van 2015 vindt vervolgens overleg plaats over de verdere 

invulling van de taakstelling oplopend tot minimaal € 75.000 in 2017 voor de 

categorie zorg en minimaal € 190.000 voor de categorie cultuur en toerisme.  

 



Ons kenmerk 00398523 

Onderwerp Ter kennisname bezuinigingstaakstelling subsidies 

Datum 30 juli 2014 

Pagina 5 van 5 

 

6. Norm- en waarderingssubsidies 

In 2015 worden alle norm- en waarderingssubsidies met 10% gekort. Van deze 

algemene korting worden de volgende partijen ontzien: 

- enkele vrijwilligersorganisaties die primair actief zijn voor medeburgers, anders 

dan de eigen doelgroep. Het betreft Voedselbank, Zonnebloem, EHBO-

verenigingen en Gered Gereedschap; 

- wettelijke of regionale taken zoals Stichting Slachtofferhulp Brabant Noord en 

Zuidoost, Advies- en steunpunt huiselijk geweld, Streekdierentehuis Waalwijk 

en HTR.  

 

7. Gemeenschappelijke regelingen 

Naast de reeds genoemde subsidies is de gemeente ook participant in diverse 

gemeenschappelijke regelingen. Net zoals van instellingen, clubs en verenigingen 

een inspanning verwacht wordt op de taakstelling subsidies verwachten we dit ook 

van gemeenschappelijke regelingen. In het sociale (culturele) domein betreft het 

de gemeenschappelijke regelingen voor de GGD en het Streekarchief. Voor 2015 

zijn de gemeentelijke bijdragen al vastgesteld. Voor 2016 en 2017 wordt aan de 

gemeentelijke vertegenwoordiging in het bestuur van de gemeenschappelijke 

regelingen de opdracht meegegeven om in regionaal verband te bepleiten een 

besparing te realiseren.   

Als u het volledige collegevoorstel wilt lezen kijk dan op www.heusden.nl onder 

collegevergadering/besluitenlijst 8 juli 2014. 

 

Zienswijzen 

Alle gesubsidieerde instellingen en verenigingen hebben 10 juli 2014 een brief 

ontvangen met de aangekondigde maatregelen en de gevolgen voor hun subsidie. 

Tot 1 september 2014 hebben de gesubsidieerde instellingen gelegenheid hun 

zienswijze schriftelijk kenbaar te maken. Zienswijzen kunnen mogelijke feiten en 

omstandigheden naar boven brengen die nader moeten worden afgewogen. Op 4 

september 2014 wordt het voorstel met de zienswijzen besproken in de 

informatieve raadsvergadering Samenleving waarna de gemeenteraad op 23 

september 2014 een besluit neemt over het voorstel.  

Indien u wilt reageren op bovenstaand voorstel dan verzoek ik u om uw reactie 

voor 1 september 2014 schriftelijk aan ons kenbaar te maken.  

 

Vragen? 

Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Hans van der Heijden via 

het vijfcijferige telefoonnummer 14073 of per e-mail via info@heusden.nl, met 

vermelding van 00396653. 
 

Met vriendelijke groet, 

namens het college van Heusden, 

 

 

b/a Jolanda Verbiesen  

Teammanager 

 

http://www.heusden.nl/

