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Nota van Beantwoording: 
 
Op basis van de Inspraakverordening gemeente Bergen 2006, artikel 12 Wmo en de 
Algemene wet bestuursrecht (Awb) heeft het college de concept subsidieverordening 
gemeente Bergen in de periode 11 februari – 7 april 2009 ter inzage gelegd c.q. 
toegezonden aan alle belanghebbenden. 
 
Met de door de gemeente Bergen op dit moment gesubsidieerde belanghebbenden is 
een informatieavond gehouden op woensdag 1 april 2009. Er zijn ook schriftelijke 
reacties ontvangen. In onderstaand overzicht treft u deze reacties met beantwoording 
aan.  
 
Tekst schriftelijk inspraaktraject en de informatieavond van 1 april 2009: 
 
Overzicht schriftelijke reacties:  
1. Artikel 5 Indexering, lid 2: opmerking: dan is er 1 jaar achterstand. 
Antwoord: het bedrag wat wordt berekend, wordt toegevoegd aan de 
subsidie 2010. Er van uitgaande dat het subsidiebedrag 2009 de basis 
is, komt het bedrag dus hier bovenop. 
 
2. Artikel 9.1 Aanvragen jaarsubsidies 
Bij lid 2 e. wordt reeds een balans gevraagd, dus lid g. kan komen te 
vervallen. 
Antwoord: bij lid 2 e is balans verwijderd. Lid g. wordt gehandhaafd. 
 
3. Artikel 9.1, lid 9: De gevraagde stukken c., e. en f. niet in te leveren bij 
een subsidie voor een meerjarige periode. 
Antwoord: dit is juist. Onder dit artikel kunnen c., e. en f. komen te 
vervallen. Onder lid 10 wordt aangegeven dat er bij een meerjarige 
subsidieaanvraag wel jaarlijks financiële verantwoording dient te worden 
ingeleverd.  
  
4. Artikel 9.1, lid 2, f: niet de accountantsverklaring behoeft te voldoen 
aan de eisen tot getrouwheid en rechtmatigheid. 
Antwoord: de tekst wordt aangepast.  De verklaring dient aan te geven 
dat de jaarrekening aan deze eisen voldoet. 
 
5. Artikel 13.5 Vervreemding: 
Vraag: is de investeringssubsidie volledig of gedeeltelijk 
terugvorderbaar. 
Antwoord: kan allebei. Dit dient te worden opgenomen in de 
toekenningsbeschikking. 
 
6. Artikel 15.1 Verantwoording bij subsidie tot € 5.000,00. 
Vraag: lid 1: hoe kan de verantwoording plaatsvinden bij de aanvraag 
van een incidentele of waarderingssubsidie. 
Antwoord: bij de beoordeling dient scherper te worden beoordeeld c.q. 
gecontroleerd. Lid 2 en 3 van dit artikel geeft het college meerdere 
mogelijkheden om aanvullende en achteraf informatie op te vragen. 
 
7. Artikel 27/29.2: Handelingen waarvoor de subsidieontvanger 
toestemming nodig heeft etc. 
Opmerking: lid 1, g en h. Dit gaat erg ver. 
Antwoord:  “de toestemming” wordt vervangen door “in overleg met het 
college”. 
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8. Artikel 31 Accountantsverklaring 
Vraag lid 3: kan het college ook voor een subsidie van < € 5.000,00 een 
accountantsverklaring vragen ? 
Antwoord:  dit artikel zoals eerst opgenomen gaf het college wel de 
mogelijkheid hiervoor, indien echt noodzakelijk. Aangepast is nu in lid 3 
dat dit geldt voor subsidie van minder dan € 50.000,00 maar meer dan  
€ 5.000,00. Uitgangspunt van de subsidieverantwoording < € 5.000,00, 
opgenomen in artikel 15.1 blijft basis om te handelen. De aanvragen van 
< € 5.000,00 worden geacht verantwoord te zijn bij de aanvraag. 
 
Reacties naar aanleiding van de informatieavond op 1 april 2009: 
1.Opening 
Marleen Wijnker opent de informatieavond en heet iedereen welkom. 
De aanleiding van de bijeenkomst is de door het college voor de 
inspraak beschikbaar gestelde concept subsidieverordening. Deze 
verordening omvat algemene regels en maakt het mogelijk om met 
specifieke beleidsregels op alle gemeentelijke beleidsterreinen te gaan 
werken.  Een nieuwe systematiek binnen de subsidietoekenning 
waarmee de gemeente Bergen wil gaan werken is Beleidsgestuurde 
Contract Financiering oftewel BCF. Inmiddels is met de Stichting Welzijn 
Bergen een pilot hiermee doorlopen en afgerond. Belangrijk 
uitgangspunt binnen deze pilot is geworden dat de huisvestingskosten 
niet zijn doorberekend binnen de kostprijsberekening van de producten 
van de stichting. Hiermee is een belangrijk uitgangspunt neergelegd 
voor het Beheer en exploitatie van welzijnsaccommodaties binnen de 
gemeente Bergen. Met specifiek maatwerk binnen het subsidiebeleid 
dient dit verder te worden uitgewerkt. 
De volgende belangrijkste wijzigingen zijn met de gebruikers besproken:

- nieuwe indexeringssystematiek: vergoeding werkelijk 
loonkosten op grond van de CAO/vergoeding 
huisvestingskosten/vergoeding onkosten vrijwilligers; 

- nieuwe inleverdatum: 1 augustus 2009 dienen de aanvragen 
voor de subsidie 2010 te worden ingediend. Hierdoor kan 
beter naar het jaar toe worden begroot; 

- voor de aanvragen tot € 5.000,00: achteraf geen vaststelling 
c.q. verantwoording meer in te leveren; 

- er is een vrij besteedbaar eigen vermogen van 10% 
opgenomen, hiermee is de landelijke norm gevolgd; 

- het subsidiebedrag waarvoor een accountantsverklaring 
ingeleverd moet worden is verhoogd naar € 50.000,00; 

- de gemeente kan meer gaan sturen op resultaten (beleids- 
gestuurde contractfinanciering). 

 
2. Wijzigingen/aanvullingen op het toegezonden concept: 
Artikel 26 Vrijwilligersverzekering: 
Het college neemt dinsdag 7 april een besluit over een voorstel inzake 
het afsluiten van een vrijwilligersverzekering. Zodra het college hierover 
een positief besluit neemt wordt het artikel redactioneel aangepast. De 
verzekering geldt niet voor personeel onder CAO. 
 
Artikel 3.1 Subsidievormen: 
Verenigingen die momenteel een jaarsubsidie ontvangen hebben de 
mogelijkheid om in overleg met de gemeente te komen tot een 
budgetsubsidie, welke voor een periode van vier jaar kan worden 
verleend. 
 
Artikel 5 Indexering: 
Vraag: waarom is hier gekozen voor de prijsmutatie Bruto Binnenlands 
Product (pBBP). 
Antwoord: hiervoor is gekozen omdat het rijk dit percentage hanteert als 
indicator voor het gemeentefonds. Het wordt reëel geacht om naar 
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instellingen en verenigingen voor de overige kosten (huisvestingskosten 
en vrijwilligers) hetzelfde indexeringspercentage door te berekenen, 
gelijk aan wat de gemeente zelf uit het gemeentefonds ontvangt. 
Toegezegd wordt te onderzoeken of op basis van het 
Consumentenprijsindexcijfer geïndexeerd kan worden. 
Antwoord: na onderzoek is gebleken dat op basis van bijvoorbeeld het 
Consumentenprijsindexcijfer meestal de huren worden geïndexeerd, 
maar dit biedt weer geen mogelijkheden voor een vergoeding voor 
onkosten voor vrijwilligers. Het pBBP biedt deze mogelijkheid wel door 
middel van het onderdeel Algemene prijsontwikkeling. 
  
Artikel 7, uitgangspunt 3: Subsidie wordt verdeeld op basis van 
gemeentelijke prioriteit 
Aan dit uitgangspunt wordt inhoud gegeven door binnen het 
vastgestelde gemeentelijk beleid te bepalen hoeveel subsidie aan 
verenigingen kan worden toegekend.  
 
Artikel 9.1 Aanvragen jaarsubsidies, lid f. 
“artikel 6” vervangen door “artikel 36”. 
 
Artikel 27/29.2  Handelingen waarvoor toestemming etc. 
Bij de schriftelijke reacties is reeds aangegeven dat dit aangepast wordt 
in “in overleg met het college”.  Als aanvulling wordt opgemerkt dat het 
een feit is dat de stichting op eigen verantwoordelijkheid bijvoorbeeld de 
statuten kan wijzigen.  
Antwoord: Het college wil hiervan dan wel op de hoogte zijn, omdat dit 
gevolgen kan hebben voor de grondslag van subsidiëring.   
 
Digitalisering subsidieformulieren: 
In de Kadernota is als uitgangspunt opgenomen dat de 
subsidieformulieren digitaal kunnen worden ingevuld en geretourneerd. 
Gestreefd wordt dit voor de aanvragen van 2011 te realiseren. 
 
Sluiting.  
 
Reactie college: 
Het college constateert dat naar aanleiding van de inspraak er géén negatieve reacties 
op de concept subsidieverordening zijn ontvangen en stemt in met bovenstaande 
beantwoording van de opmerkingen c.q. aanvullingen. 
 
Het college geeft met de nieuwe subsidieverordening inhoud aan de in de Kadernota 
opgenomen uitgangspunten. De verordening voorziet in algemene regels, waarbinnen de 
mogelijkheid ligt om specifieke regels op te stellen, die van toepassing zijn op 
vermogensvorming en de opbouw van voorzieningen en reserves van de instellingen.  
Tevens is een nieuwe indexeringssystematiek uitgewerkt die zowel recht doet aan de 
(financiële) positie van de gemeente als die van de instelling. De indexering (voor 
huisvesting en vrijwilligerskosten) vindt plaats op grond van de indicator die ook geldt 
voor het gemeentefonds, op basis waarvan aan de gemeente wordt uitgekeerd. De CAO-
loonkosten worden binnen de indexeringssystematiek nu volledig vergoed. 
Met deze nieuwe subsidieverordening wordt het college in staat gesteld om de komende 
jaren met professionele gesubsidieerde instellingen toe te werken naar (zo mogelijk) 4-
jarige SMART te formuleren prestatieafspraken. 
 
 


