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Dit is een dynamisch document. Als er nieuwe vragen binnen komen worden deze toegevoegd aan
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Inhoud
Meerjarige subsidies
Op grond waarvan zou de gemeente ervoor kunnen kiezen om niet tegemoet te komen
aan een verzoek om meerjarig te verlenen?
Hoe verhoudt de meerjarenbeschikking zich tot het tendersysteem? Als een aanvraag
toegekend wordt voor 4 jaar, kan je dan in jaar 3 overruled worden door een tender omdat
iemand beter scoort?
Wat wordt ermee bedoeld dat partijen die hun ‘nut’ hebben bewezen in aanmerking komen
voor meerjarige subsidies?
Moet je bij meerjarige subsidie elk jaar een activiteitenplan inleveren?
Wanneer moet een partij een nieuwe aanvraag doen nadat er meerjarig wordt verleend?
Lichte regime
Hoe kan een instelling de hoogte van het aangevraagde bedrag bepalen?
Speelt het aantal deelnemers mee voor de hoogte van het bedrag?
Controle bij kleine subsidies wordt gedaan bij 10% van de aanvragen. Hoe worden deze
10% gekozen voor de verantwoording?
Wordt voor de 10% van de aanvragers die een verantwoording moet indienen de subsidie
direct vastgesteld?
Moet de cofinanciering in geld worden gerealiseerd of mag dit ook d.m.v. inzet van
mensen en middelen?
Algemene uitsluitingsgronden
Hoe bedank je vrijwilligers? (als de subsidies niet verstrekt worden voor consumpties etc.)
Hoe bedank je mantelzorgers?
Hoe zit het met de waardering van vrijwilligers en mantelzorgers, hoe omgaan met kopje
koffie bij vragen?
Kan je ook subsidie aanvragen als je 100 jaar bestaat en daarvoor een activiteit wilt
organiseren samen met andere partijen die openbaar toegankelijk is?
Geldt het financieren van etenswaren, geschenken etc. door de instelling als
cofinanciering?
Kunnen sportverenigingen en/of culturele organisaties subsidie aanvragen voor activiteiten
voor eigen leden?
Overschrijding plafonds
Wat is de invloed van de nieuwe raad op de plafonds?
Hoe weet je of je afgewezen bent doordat het tendersysteem in werking is getreden?
Krijgen ook de partijen die wel subsidie krijgen te horen dat het tendersysteem is gebruikt?
Wie doet de inhoudelijke beoordeling? Wie bepaalt wie wat krijgt bij overschrijding
plafond?
Wat gebeurt er indien de laatste aanvraag in de tenderrangschikking die voor subsidie in
aanmerking komt de resterende ruimte binnen het plafond overschrijdt? (Er is dan nog wel
geld over maar niet voldoende voor deze aanvraag)?
Als het subsidieplafond gelijk blijft aan voorgaande jaren, maar er zijn wel nieuwe ambities
(dus een hoger aangevraagd bedrag dan voorheen): in hoeverre wordt dit meegenomen in
de inhoudelijke beoordeling i.v.m. het loslaten van de 0-lijn?

Wordt er bij de puntentoekenning in het tendersysteem rekening gehouden met de
regionale spreiding binnen de gemeente? Ofwel, wordt er rekening gehouden met de
verschillen tussen de kernen?
Het tendersysteem is een alles-of-niets-regeling; betekent dit dat instellingen die op dit
moment subsidie ontvangen en door toepassing van het tendersysteem buiten de boot
vallen en worden afgewezen opeens de volledige subsidie verliezen?
Als er bij een subsidieplafond van een bepaald thema geld over is wordt het geld dan
overgeheveld naar het plafond van een ander thema?
Waarom telt het maatschappelijk effect zo zwaar?
Wat is nu het verschil tussen jaarlijkse, meerjarige en eenmalige en incidentele subsidies?
Geldt het tendersysteem ook voor de aanvragen lager dan €5.000?
Eenmalige subsidies
Kan een organisatie die jaarlijks subsidie krijgt ook eenmalige subsidie aanvragen?
Bij verlening van een eenmalige subsidie: wat gebeurt er als door omstandigheden de
activiteit niet door kan gaan? Hoe wordt hiermee omgegaan?
Cofinanciering
Een vereniging haalt oud papier op om een centje bij te verdienen. Ze krijgen hiervoor
namelijk geld van de gemeente. Kan dat zakcentje ingezet worden als cofinanciering?
Hoe gaat de gemeente om met het onderdeel cofinanciering als er geld aangevraagd is bij
verschillende fondsen en je weet nog niet zeker of deze fondsen ook het geld gaan
verlenen?
Hoe is de keuze gemaakt van het drempelbedrag van €10.000 waarvoor de 50%
cofinanciering nodig is?
Hoe gaat de gemeente om met cofinanciering als het wel een wettelijke taak is van de
gemeente? Er zijn ook partijen die onder de €10.000 aanvragen en die wel wettelijke taken
van de gemeente uitvoeren.
Door de regels met cofinanciering verdwijnen mogelijk de Oranjeverenigingen. Is dit
wenselijk voor de leefbaarheid van de kernen?
Overige vragen
Moet ter verantwoording van subsidies tussen de €5.000 en €50.000 die in 2018 zijn
afgegeven, naast een financieel verslag ook een accountantsverklaring worden overlegd?
Wordt bij kleine verenigingen een vermogenstoets gedaan?
Moet de jaarrekening meegestuurd worden? En waarom?
Wat doe je als je activiteiten 2 subsidieregelingen raken? Hoe vul je het formulier dan in?
Op welke manier moet de subsidie worden verantwoord? Wat als er geld over blijft, moet
dit dan terugbetaald worden?
Is het aanvraagformulier voor de grote en kleine organisaties hetzelfde?
Hoe gedetailleerd moeten de activiteiten omschreven worden. Het is lastig een jaar van te
voren aan te geven wat er precies georganiseerd gaat worden. Wat zijn dan dingen dat de
gemeente wilt weten? Activiteit? Doelgroep? Beoogd aantal deelnemers?
Hoe zit het met de ondertekening van het digitale formulier? Hoe kunnen organisaties een
eHerkenning aanvragen?
Wat is de doorlooptijd van het aanvragen van een eHerkenning? Welk niveau is nodig?
(verhoging 2019 sept).
Is er een overzicht van alle partijen die subsidie krijgen en ook de bedragen die zij krijgen?

Hoe gaat de gemeente om met exploitatiesubsidie? Er zijn veel verschillen in de hoogte
van de bedragen die de verschillende dorpshuizen krijgen. Er is behoefte aan een helder
overzicht van alle dorpshuizen, wat ze doen, wat ze krijgen en welke verenigingen en/of
stichtingen ze huisvesten.
Op welke regeling moet een buurtvereniging zich oriënteren?
Hoe worden grote subsidierelaties uitbetaald?
Mijn organisatie krijgt een (verkapte) exploitatiesubsidie. Komt deze nu te vervallen?
Onder de € 50.000,- hoeft de aanvrager geen financieel verslag meer in te dienen ter
verantwoording?
Wordt er door de gemeente een index toegepast op het aangevraagde subsidiebedrag?

Meerjarige subsidies
Op grond waarvan zou de gemeente ervoor kunnen kiezen om niet tegemoet te komen aan een
verzoek om meerjarig te verlenen?
Antwoord: Uit artikel 9 van de ASV Krimpenerwaard 2019 volgt dat een meerjarige subsidie niet
wordt verleend indien:
a. er bij de subsidieontvanger, sprake is van factoren zoals op handen zijnde decentralisaties,
fusies, bezuinigingen of beleidswijzigingen;
b. burgemeester en wethouders (nog) onvoldoende vertrouwen hebben in (het management of
bestuur van) de subsidieontvanger of indien er is sprake van een nieuwe subsidierelatie;
c. de kwaliteit van de geleverde prestaties (nog) niet het door het college gewenste niveau
hebben.
Het college zal op basis daarvan dan ook een afweging maken over het aantal jaren waarvoor
subsidie wordt verleend. Daarnaast betrekt het college de volgende bepaling uit het subsidiekader bij
de afweging omtrent meerjarige subsidieverlening: ‘Meerjarige subsidies worden verleend aan
instellingen die hun nut hebben bewezen, aansluiten bij de koers die de gemeente Krimpenerwaard
voor aankomende jaren voor ogen heeft en die het vertrouwen van de gemeente genieten.’
Hoe verhoudt de meerjarenbeschikking zich tot het tendersysteem? Als een aanvraag
toegekend wordt voor 4 jaar, kan je dan in jaar 3 overruled worden door een tender omdat
iemand beter scoort?
Antwoord: Nee, het college kan een meerjarige subsidieverlening weliswaar tussentijds beëindigen of
wijzigen indien veranderde omstandigheden of gewijzigde inzichten daar aanleiding toe geven, maar
de tenderprocedure behoort niet tot de omstandigheden die tot een herziening kunnen leiden. Indien
een subsidie meerjarig is verleend, wordt het verleende bedrag gedurende die jaren voorafgaand aan
de tenderrangschikking in mindering gebracht op het subsidieplafond.
Wat wordt ermee bedoeld dat partijen die hun ‘nut’ hebben bewezen in aanmerking komen voor
meerjarige subsidies?
Antwoord: Daarmee wordt bedoeld dat partijen hebben laten zien dat ze een maatschappelijke
bijdrage leveren.
Moet je bij meerjarige subsidie elk jaar een activiteitenplan inleveren?
Antwoord: Nee, enkel bij de subsidieaanvraag wordt een activiteitenplan gevraagd, in geval van een
meerjarige aanvraag is dat een meerjarig activiteitenplan. Desalniettemin is het mogelijk om in
onderling overleg te besluiten om het meerjarige activiteitenplan tussentijds bij te stellen.
Wanneer moet een partij een nieuwe aanvraag doen nadat er meerjarig wordt verleend?
Antwoord: Een nieuwe subsidie kan aangevraagd worden in het laatste jaar van de lopende
beschikking. Dus in het aanvraagtijdvak dat van toepassing is op het eerstvolgende subsidiejaar
waarvoor nog geen subsidie is verleend.
Naar boven

Lichte regime
Hoe kan een instelling de hoogte van het aangevraagde bedrag bepalen?
Antwoord: partijen kunnen het aangevraagde bedrag/begroting baseren op de activiteiten die zij
willen organiseren. Bij het bepalen van het bedrag moeten partijen rekening houden met efficiënte
inzet van middelen.
Speelt het aantal deelnemers mee voor de hoogte van het bedrag?
Antwoord: Een aanvrager bepaalt zelf de hoogte van het aangevraagde bedrag. Dit is derhalve
mogelijkerwijs gekoppeld aan het aantal deelnemers. Maar er wordt niet een x bedrag per
deelnemer verleend. Bij het beoordelen van een aanvraag kan kosten-efficiëntie overigens wel van
belang zijn. (Onderwijs en voorschoolse voorzieningen vormen wat dit betreft een uitzondering.)

Controle bij kleine subsidies wordt gedaan bij 10% van de aanvragen. Hoe worden deze 10%
gekozen voor de verantwoording?
Antwoord: De gemeente maakt zelf een keuze welke partijen zij vraagt om een verantwoording.
Redenen voor verantwoording zijn bijvoorbeeld nieuwe aanvragen of bij (grote) veranderingen in
het aan te vragen bedrag of inhoudelijke veranderingen van de aanvraag.
Wordt voor de 10% van de aanvragers die een verantwoording moet indienen de subsidie
direct vastgesteld?
Antwoord: Nee, dit gebeurt pas na het beoordelen van de ingediende verantwoording.
Moet de cofinanciering in geld worden gerealiseerd of mag dit ook d.m.v. inzet van mensen en
middelen?
Antwoord: Financiering gaat om bekostiging en het gaat dan ook om financiële/liquide
middelen.
Naar boven

Algemene uitsluitingsgronden
Hoe bedank je vrijwilligers? (als de subsidies niet verstrekt worden voor consumpties etc.)
Antwoord: Er zijn diverse manieren om vrijwilligers te bedanken, echter in de ASV zijn
uitsluitingscriteria opgenomen met betrekking tot het subsidiëren van consumpties, attenties en
traktaties etc. deze zijn niet subsidiabel.
Hoe bedank je mantelzorgers?
Antwoord: Er zijn diverse manieren om mantelzorgers te bedanken, gedacht kan worden aan
activiteiten gericht op mantelzorgers over bijvoorbeeld omgaan met dementie.
Hoe zit het met de waardering van vrijwilligers en mantelzorgers, hoe omgaan met kopje koffie
bij vragen?
Antwoord: consumpties in het verlengde van een activiteit zijn niet subsidiabel. Consumptie in het
verlengde van de organisatie (bedrijfsvoering kosten) zijn wel subsidiabel.
Kan je ook subsidie aanvragen als je 100 jaar bestaat en daarvoor een activiteit wilt
organiseren samen met andere partijen die openbaar toegankelijk is?
Antwoord: ja, jubilea zijn niet bij voorbaat uitgesloten en kunnen voor zowel eenmalige als jaarlijkse
subsidie in aanmerking komen. Net als alle andere activiteiten zullen deze activiteiten worden
getoetst aan de betreffende subsidieregeling inclusief de gemeentelijke doelen en de
subsidieverordening inclusief de algemene weigeringsgronden.
Geldt het financieren van etenswaren, geschenken etc. door de instelling als cofinanciering?
Antwoord: Nee, het gaat bij cofinanciering om de begroting van de subsidiabele activiteit.
Etenswaren en geschenken zijn niet subsidiabel.
Kunnen sportverenigingen en/of culturele organisaties subsidie aanvragen voor activiteiten
voor eigen leden?
Antwoord: Subsidie kan niet aangevraagd worden voor:
• Activiteiten die alleen gericht zijn op leden (subsidie is bedoeld voor activiteiten die algemeen
toegankelijk zijn);
• Het organiseren van regulier sportaanbod;
• Het dekken van een financieel tekort op de reguliere exploitatie.
Naar boven

Overschrijding plafonds
Wat is de invloed van de nieuwe raad op de plafonds?
Antwoord: de nieuwe raad zal in beginsel de subsidieplafonds vaststellen voor het subsidiejaar 2020
en later.

Hoe weet je of je afgewezen bent doordat het tendersysteem in werking is getreden? Krijgen
ook de partijen die wel subsidie krijgen te horen dat het tendersysteem is gebruikt?
Antwoord: een afwijzing van een aanvraag staat in een schriftelijk besluit. Een besluit wordt altijd
gemotiveerd. Indien het tendersysteem ten grondslag ligt aan een afwijzing volgt dat uit de motivering.
Daarnaast wordt in het algemene subsidiejaarplan aangegeven dat het plafond voor het betreffende
thema is bereikt en dat het tendersysteem inwerking is getreden.
Wie doet de inhoudelijke beoordeling? Wie bepaalt wie wat krijgt bij overschrijding plafond?
Antwoord: per thema wordt een vaste team vakspecialisten samengesteld die alle aanvragen
binnen éen thema beoordeeld.
Wat gebeurt er indien de laatste aanvraag in de tenderrangschikking die voor subsidie in
aanmerking komt de resterende ruimte binnen het plafond overschrijdt? (Er is dan nog wel
geld over maar niet voldoende voor deze aanvraag)?
Antwoord: Indien het restbedrag niet overeenkomt met de aanvraag die als eerst volgende op de lijst
staat wordt met deze partij in gesprek getreden om te bekijken of het resterende bedrag kan worden
toegekend. Als de laatste positie binnen de rangschikking die voor subsidie in aanmerking komt wordt
gedeeld door twee of meer partijen met een zelfde puntenaantal kan in overleg worden bekeken of
het resterende bedrag evenredig kan worden verdeeld.
Als het subsidieplafond gelijk blijft aan voorgaande jaren, maar er zijn wel nieuwe ambities
(dus een hoger aangevraagd bedrag dan voorheen): in hoeverre wordt dit meegenomen in de
inhoudelijke beoordeling i.v.m. het loslaten van de 0-lijn?
Antwoord: dit maakt niet uit voor de inhoudelijke beoordeling. De aanvraag wordt los van vorige
jaren op inhoud beoordeeld. Als het plafond wordt bereikt treed het tendersysteem in werking.
Wordt er bij de puntentoekenning in het tendersysteem rekening gehouden met de regionale
spreiding binnen de gemeente? Ofwel, wordt er rekening gehouden met de verschillen tussen
de kernen?
Antwoord: ja, gedeeltelijk. Aanvragen worden inhoudelijk beoordeeld aan de hand van de
subsidieregeling Het kan zijn dat bij het tendersysteem verhoudingsgewijs de verdeling over de kernen
wordt meegenomen. Hierbij kan gedacht worden aan punten voor het maatschappelijk effect. Stel:
twee aanvragen zijn inhoudelijk even sterk, maar de eerste vindt plaats in een kern waar geen
soortgelijke activiteiten plaatsvinden en de tweede vindt plaats in een kern waar meerdere soortgelijke
activiteiten plaatsvinden; dan kan de eerste aanvraag mogelijkerwijs meer punten scoren op
maatschappelijk effect.
Het tendersysteem is een alles-of-niets-regeling; betekent dit dat instellingen die op dit
moment subsidie ontvangen en door toepassing van het tendersysteem buiten de boot vallen
en worden afgewezen opeens de volledige subsidie verliezen?
Antwoord: ja in principe wel. Echter, in bepaalde gevallen kan artikel 4:51 Awb van toepassing zijn op
grond waarvan recht kan bestaan op een redelijke afbouwregeling. Dit wordt per geval bekeken.
Als er bij een subsidieplafond van een bepaald thema geld over is wordt het geld dan
overgeheveld naar het plafond van een ander thema?
Antwoord: nee, dat is niet mogelijk omdat de aanvragen voor jaarlijkse subsidie op dat moment al
hebben plaatsgevonden. Bovendien is de hoogte van de diverse plafonds al door de raad vastgesteld.
En de tenderrangschikking op die plafonds heeft ook al plaatsgevonden.
Waarom telt het maatschappelijk effect zo zwaar?
Antwoord: Omdat het maatschappelijk effect over het algemeen goed aansluit bij het vastgesteld
beleid van de gemeente.
Wat is nu het verschil tussen jaarlijkse, meerjarige en eenmalige en incidentele subsidies?
Antwoord: Jaarlijkse subsidie is hetzelfde als structurele subsidie. Meerjarige subsidie is een
subsidie die voor meerdere jaren tegelijk wordt verleend. En eenmalig subsidie betekent hetzelfde
als incidentele subsidie.

Geldt het tendersysteem ook voor de aanvragen lager dan €5.000?
Antwoord: Ja, het tendersysteem geldt voor alle aanvragen voor jaarlijkse subsidie, de hoogte van het
bedrag doet niet terzake. Het tendersysteem geldt dus niet voor de eenmalige subsidies (dus ook niet
voor die van beneden de €5000) want die worden verdeeld op basis van ‘wie het eerst komt die het
eerst maalt’.
Naar boven

Eenmalige subsidies
Kan een organisatie die jaarlijks subsidie krijgt ook eenmalige subsidie aanvragen?
Antwoord: ja, partijen kunnen ook als zij jaarlijks subsidie ontvangen in aanmerking komen voor
eenmalige subsidie. Hierbij zal het dan over het algemeen moeten gaan om activiteiten die wezenlijk
verschillen van de activiteiten waar al subsidie voor wordt verleend.
Bij verlening van een eenmalige subsidie: wat gebeurt er als door omstandigheden de activiteit
niet door kan gaan? Hoe wordt hiermee omgegaan?
Antwoord: Als aannemelijk is dat een of meer van de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend niet
zullen worden verricht moet de subsidie-ontvanger dat melden aan het college. De subsidie kan
worden ingetrokken of ten nadele van de ontvanger worden gewijzigd als niet is voldaan aan de aan
de subsidie verbonden verplichtingen; ook indien de subsidie al zou zijn vastgesteld.
Naar boven

Cofinanciering
Een vereniging haalt oud papier op om een centje bij te verdienen. Ze krijgen hiervoor namelijk
geld van de gemeente. Kan dat zakcentje ingezet worden als cofinanciering?
Antwoord: ja, dit zijn inkomsten voor de vereniging waar werk tegenover staat en wat los staat van de
subsidiestroom. Een vereniging mag dit dus inzetten als cofinanciering. Het ophalen van oud papier
om zo een centje bij te verdienen is overigens geen activiteit die in aanmerking komt voor subsidie.
Hoe gaat de gemeente om met het onderdeel cofinanciering als er geld aangevraagd is bij
verschillende fondsen en je weet nog niet zeker of deze fondsen ook het geld gaan verlenen?
Antwoord: In principe is er op dat moment geen cofinanciering gerealiseerd en treedt de desbetreffende
algemene weigeringsgrond uit de ASV in werking. De gemeente heeft evenwel de mogelijkheid om
subsidie toe te kennen onder voorbehoud van cofinanciering. Het college zal in dat geval in de
verleningsbeschikking de verplichting opleggen om verantwoording af te leggen en aan te tonen dat de
cofinanciering is gerealiseerd.
Hoe is de keuze gemaakt van het drempelbedrag van €10.000 waarvoor de 50% cofinanciering
nodig is?
Antwoord: Bij deze lagere bedragen ligt het initiatief voor de activiteit vaak bij de aanvrager zelf, bij
hogere bedragen ligt het initiatief voor de activiteit vaak bij de overheid. We hebben gekeken naar de
aanvragen van 2018 om hier een indeling in te maken.
Hoe gaat de gemeente om met cofinanciering als het wel een wettelijke taak is van de
gemeente? Er zijn ook partijen die onder de €10.000 aanvragen en die wel wettelijke taken van
de gemeente uitvoeren.
Antwoord: In principe gaat het in deze gevallen om aan de gemeente geleverde diensten, waardoor
deze overheidsuitgaven in beginsel niet kwalificeren als subsidie en wel kwalificeren als
overheidsuitgave. De gemeente heeft de ambitie om dergelijke diensten in de toekomst in te kopen.
Indien dergelijke opdrachten toch middels subsidie worden gefinancierd, kan het college een
uitzondering maken op de eis van cofinanciering.

Door de regels met cofinanciering verdwijnen mogelijk de Oranjeverenigingen. Is dit wenselijk
voor de leefbaarheid van de kernen?
Antwoord: Subsidie wordt verstrekt voor activiteiten en niet voor organisaties. Er is mede gekozen
voor cofinanciering als een meetbare vorm van maatschappelijk draagvlak. Er zijn zeer veel
verschillende vormen van cofinanciering te realiseren en in beginsel is het mogelijk om voor alle
activiteiten een vorm van cofinanciering te organiseren.
Naar boven

Overige vragen
Moet ter verantwoording van subsidies tussen de €5.000 en €50.000 die in 2018 zijn afgegeven,
naast een financieel verslag ook een accountantsverklaring worden overlegd?
Antwoord: Nee. Per abuis is dat in enkele gevallen wel in de verleningsbeschikking
opgenomen, dat betreft een fout.
Wordt bij kleine verenigingen een vermogenstoets gedaan?
Antwoord: Werken op basis van vertrouwen is een belangrijk uitgangspunt van het nieuwe
subsidiestelsel. In beginsel wordt er geen vermogenstoets beoogd. Desalniettemin kan een
subsidie worden geweigerd als de deze niet noodzakelijk is voor het verrichten van de activiteiten;
dat kan bijvoorbeeld aan de orde zijn als er (ruim) voldoende eigen vermogen aanwezig is.
Moet de jaarrekening meegestuurd worden? En waarom?
Antwoord: Een rechtspersoon die voor de eerste maal subsidie aanvraagt, voegt een
exemplaar van de oprichtingsakte of de statuten, alsmede van het jaarverslag, de jaarrekening
of de balans van het voorgaande jaar toe aan de aanvraag. De reden daarvoor is dat de
gemeente een beeld willen krijgen van de potentiele subsidie-ontvanger. Daarnaast wordt
ter verantwoording van subsidies van meer dan € 50.000,00 om een jaarrekening of
financieel verslag gevraagd. De reden daarvoor is dat het om grote bedragen gaat en tevens
om gemeenschapsgeld en we daar dan ook secuur mee willen omgaan.
Wat doe je als je activiteiten 2 subsidieregelingen raken? Hoe vul je het formulier dan in?
Antwoord: Neem contact op met de gemeente en bespreek de twijfel. Het is niet mogelijk om voor
dezelfde activiteit verschillende aanvragen te doen, er zal een keuze gemaakt moeten worden.
Het is wel mogelijk dat verschillende activiteiten van dezelfde aanvragen onder verschillende
regelingen vallen, in dat geval zullen meerdere aanvragen ingediend moeten worden.
Op welke manier moet de subsidie worden verantwoord? Wat als er geld over blijft, moet dit
dan terugbetaald worden?
Antwoord: Subsidies onder de €5.000 hoeven meestal niet verantwoord te worden, tussen de €5.000
en €50.000 moet inhoudelijk verantwoord worden en boven de €50.000 moet inhoudelijk en
financieel verantwoord worden. Als er geld over blijft moet dit worden terugbetaald tenzij in de
verleningsbeschikking is bepaald dat er een reserve wordt gevormd.
Is het aanvraagformulier voor de grote en kleine organisaties hetzelfde?
Antwoord: ja, dat moet ook wel in het kader van de tenderrangschikking waarbij alle
organisaties gelijke kansen moeten krijgen.
Hoe gedetailleerd moeten de activiteiten omschreven worden. Het is lastig een jaar van te
voren aan te geven wat er precies georganiseerd gaat worden. Wat zijn dan dingen dat de
gemeente wilt weten? Activiteit? Doelgroep? Beoogd aantal deelnemers?
Antwoord: Bij aanvragen voor jaarlijkse subsidie is het in het kader van de tendermethode belangrijk
dat er een duidelijke omschrijving wordt gegeven van de activiteit want dat kan bijdragen aan een
hogere positie in de rangschikking. Bij aanvragen voor eenmalige subsidie is een uitgebreide
omschrijving minder belangrijk, evenwel zal een aanvraag wel compleet moeten zijn om voor
subsidie in aanmerking te komen.

Hoe zit het met de ondertekening van het digitale formulier? Hoe kunnen organisaties een
eHerkenning aanvragen?
Antwoord: eHerkenning is een soort DigiD voor organisaties. Zoals burgers met DigiD kunnen inloggen
bij de overheid, zo kunnen organisaties dat met eHerkenning. Met eHerkenning kunnen organiseren
zich online identificeren. Organisaties kunnen eHerkenning aanvragen via www.eherkenning.nl. Op
deze website staat ook een overzicht met de leveranciers en kosten.
Wat is de doorlooptijd van het aanvragen van een eHerkenning? Welk niveau is nodig?
(verhoging 2019 sept).
Antwoord: Het aanvragen van eHerkenning duurt gemiddeld zo’n 0-3 dagen.
Veiligheidsniveau 1 is voldoende.
Is er een overzicht van alle partijen die subsidie krijgen en ook de bedragen die zij krijgen?
Antwoord: ja er wordt elk jaar een subsidiejaarplan gemaakt waar alle organisaties die
subsidie ontvangen in staan met daarbij het bedrag dat zij aan subsidie ontvangen.
Hoe gaat de gemeente om met exploitatiesubsidie? Er zijn veel verschillen in de hoogte van de
bedragen die de verschillende dorpshuizen krijgen. Er is behoefte aan een helder overzicht van
alle dorpshuizen, wat ze doen, wat ze krijgen en welke verenigingen en/of stichtingen ze
huisvesten.
Antwoord: Alleen activiteiten zijn binnen het subsidie instrumentarium subsidiabel. Vanuit het
verleden zijn ook organisaties gesubsidieerd. Dit gaat uiteindelijk worden geregeld in de nog op te
stellen accommodatienota.
Op welke regeling moet een buurtvereniging zich oriënteren?
Antwoord: Dit is afhankelijk van de activiteit die de buurtvereniging wil organiseren. Gedacht kan
worden aan de regeling gezondheid, eigen netwerk en sociale omgeving, Sport of Cultuur.
Hoe worden grote subsidierelaties uitbetaald?
Antwoord: in beginsel 4 maal per jaar.
Mijn organisatie krijgt een (verkapte) exploitatiesubsidie. Komt deze nu te vervallen?
Antwoord Nee, in principe niet, vaak is exploitatie noodzakelijk voor het ondernemen van een
activiteit.
Onder de € 50.000,- hoeft de aanvrager geen financieel verslag meer in te dienen ter
verantwoording?
Antwoord: Klopt.
Wordt er door de gemeente een index toegepast op het aangevraagde subsidiebedrag?
Antwoord: In 2019 wordt er van organisaties verwacht dat zij zelf een reële begroting opstellen,
inclusief eventuele verhoogde kosten en op basis daarvan een aanvraag doen. Op dat bedrag
wordt dan geen index toegepast.
Naar boven

