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RAADSVOORSTEL

Raadsvoorstel

Onderwerp:  Indexering subsidies 2021

Voorgesteld besluit

De bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen en het programma Een sociale en vitale 
gemeente, onderdeel Samenleven structureel te verhogen met € 51.002 voor het indexeren 
van de subsidies 2021.

Geheimhouding       Nee   
  Ja 
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RAADSVOORSTEL

INLEIDING
De aanleiding van dit voorstel is dat voor het continueren van het huidige wettelijke welzijns- 
en zorgaanbod1 en de bibliotheekvoorziening het nodig is de subsidie voor dit aanbod met 
gemiddeld 2,5% te indexeren. Deze indexering leidt tot een structurele verhoging van het 
programma Een sociale en vitale gemeente, onderdeel Samenleven van € 51.002. Andere 
jaren bleef de indexering voor dit aanbod onder de € 50.000. Voor 2021 is het hoger dan 
€ 50.000. Op grond van de Financiële verordening 2017 zijn wij verplicht verhogingen van 
boven de € 50.000 aan uw raad voor te leggen.

INVLOED KADERS OP KEUZERUIMTE
Het door deze organisaties geboden aanbod betreft uitvoering van de Wet maatschappelijke 
ondersteuning en de Wet stelsel openbare bibliotheek voorzieningen. Om het huidige 
aanbod voor de inwoners te continueren is het noodzakelijk de subsidies te indexeren met 
gemiddeld 2,5%. Daar deze stijging het gevolg is van autonome kostenstijgingen (waaronder 
cao-afspraken), kan het niet indexeren leiden tot een aanpassing van het huidige wettelijke 
aanbod. U bent niet wettelijk verplicht deze subsidies te indexeren.

TOELICHTING OP HET VOORSTEL 
De afgelopen jaren heeft de gemeente de subsidies voor het wettelijke welzijns-en 
zorgaanbod en de bibliotheekvoorziening geïndexeerd. De reden voor deze indexering is dat 
het gemeentebestuur dit wettelijke aanbod voor de (kwetsbare) inwoners van de gemeente 
Bergen in stand wil houden. Hiervoor is een gemiddelde stijging van subsidies van 2,5% 
nodig. Deze stijging wordt namelijk veroorzaakt door autonome kostenstijgingen zoals 
loonstijgingen als gevolg van cao-afspraken. Het niet indexeren van de subsidies zou voor 
deze aanbieder een bezuiniging betekenen. Van uw raad hebben wij hier geen opdracht voor 
ontvangen.

DOOR HET COLLEGE OVERWOGEN ALTERNATIEVEN 
Uw raad kan er voor kiezen de subsidies niet te indexeren. Dit betekent dat het huidige 
aanbod niet in zijn geheel kan worden gecontinueerd en mogelijk inwoners niet de 
ondersteuning krijgen die zij nodig hebben, dan wel langer hierop moeten wachten.

REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE 
Dit voorstel heeft alleen betrekking op de gemeente Bergen.

RISICO’S 
Indien u niet instemt met dit voorstel, kan het betekenen dat organisaties bezwaar maken 
tegen het subsidiebesluit. Ook kan het betekenen dat (kwetsbare) inwoners niet (tijdig) de 
ondersteuning krijgen die zij nodig hebben.

FINANCIËN 
De bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen en het programma Een sociale en vitale 
gemeente, onderdeel Samenleven structureel te verhogen met € 51.002 voor het indexeren 
van de subsidies 2021.

1 Uitvoering Wet maatschappelijke ondersteuning: zoals onafhankelijke cliëntondersteuning, 
mantelzorgondersteuning, welzijnswerk en jeugd- en jongerenwerk
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DUURZAAMHEID
Dit voorstel leidt tot een duurzaam welzijns-en zorgaanbod en bibliotheekvoorziening voor de 
inwoners van gemeente Bergen.

PARTICIPATIE
De betrokken organisaties zijn geïnformeerd dat het, op grond van Financiële verordening 
2021 noodzakelijk is om voor 2021 de indexering aan uw raad voor te leggen.

UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE 
De betrokken organisaties ontvangen op grond van de Algemene subsidieverordening 
Bergen 2016 voor 1 januari 2021 een subsidiebesluit onder voorbehoud van goedkeuring 
van deze begrotingswijziging door uw raad.

BIJLAGEN
1. Begrotingswijziging

ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN
n.v.t.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen

mr. M.N. (Martijn) Schroor 
secretaris

dr. J.P. (Peter) Rehwinkel
burgemeester
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