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Geachte leden van de raad,

Tijdens de oordeelvormende vergadering van 16 januari zijn, door diverse fracties, verschillende 
(technische) vragen gesteld over de Algemene subsidieverordening Pijnacker-Nootdorp 2020 (ASV). 
Hieronder treft u de beantwoording aan.

1. Publieksvriendelijke versie van de ASV 2020
De fractie van Gemeentebelangen pleit voor het opstellen van een publieksvriendelijke versie van 
de ASV gelet op het (vaak juridisch) taalgebruik in de ASV.

Antwoord
De ASV 2020 die voor besluitvorming aan uw raad is aangeboden, is gebaseerd op het VNG model. 
Veel gemeenten volgen dit model bij het actualiseren van hun ASV. Organisaties die regionaal 
opereren en subsidie aanvragen bij verschillende gemeenten in de regio zijn gebaat bij een ASV die 
is gebaseerd op het model van de VNG. Zij zullen bij het gebruik van de verschillende gemeentelijke 
ASV’s de artikelen die voor hen van toepassing zijn herkennen.

Om de ASV makkelijker leesbaar te maken heeft de VNG een toelichting op de ASV gemaakt. Deze is 
toegevoegd aan het raadsbesluit en is ook beschikbaar voor aanvragers in onze gemeente. 
Daarnaast is de ASV het algemene kader. Aanvragers worden bij een aanvraag geholpen met een 
begrijpelijk aanvraagformulier waarin staat waar de aanvraag aan moet voldoen en welke 
documenten moeten worden aangeleverd. Bovendien krijgen aanvragers een subsidiebeschikking 
waarin staat wat er van hen verlangd wordt. Ze hoeven dat dus niet zelf uit te zoeken in de ASV.        

We bieden ook begeleiding aan vanuit de gemeente. Met organisaties als de Bibliotheek, de SWOP 
en het Jongerenwerk, is regelmatig één op één contact over de subsidieaanvraag en de 
subsidievaststelling. Deze organisaties kennen de huidige ASV. Het is onze ervaring dat 
subsidieaanvragen over het algemeen goed verlopen. Lokale organisaties in onze gemeente, zoals 
sport-, jeugd- en cultuurverenigingen, doen een beroep op de subsidieregeling voor activiteiten en 
evenementen van vrijwilligersorganisaties. Wanneer dat wenselijk is, wordt er contact opgenomen 
met de aanvrager om de aanvraag door te nemen.

Gelet hierop stellen wij voor om, mede gezien de fase van het besluitvormingsproces waarin de ASV 
zich bevindt en de inspanning die hiervoor geleverd zou moeten worden, geen publieksvriendelijke 
versie van deze ASV te maken. We zijn het wel met u eens dat de ASV moeilijk leesbaar is. Daarom 
zullen wij bij de VNG het signaal afgeven of zij bij het volgende model aandacht willen besteden aan 
de leesbaarheid.

2. Artikel 9, derde lid; facultatieve weigeringsgronden
De fractie van de Partij voor de Dieren heeft gevraagd of het niet beter is om de facultatieve 
weigeringsgronden die genoemd zijn onder artikel 9, derde lid, sub a tot en met i, om te zetten in 
absolute weigeringsgronden, conform lid 1 en 2 van hetzelfde artikel.

Antwoord
Er is ons college veel aan gelegen om de mogelijkheid open te houden om goede initiatieven, na 
zorgvuldige afweging, te ondersteunen door het verstrekken van subsidie. Bij het absoluut maken 
van de weigeringsgronden van artikel 9, lid 3, bestaat deze mogelijkheid niet en moet het college 
dergelijke initiatieven weigeren en is het verstrekken van subsidie onmogelijk.

3. Artikel 19 Bestemmingsreserves en voorzieningen
De fractie van Progressief Pijnacker-Nootdorp heeft gevraagd om dit artikel te schrappen.

Antwoord
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Artikel 19 is in de ASV opgenomen om een verantwoord gebruik van de financiële middelen te 
waarborgen. Bij het verstrekken van subsidie gaat het om gemeenschapsgeld. Het vormen van een 
bestemmingsreserve of voorziening is van invloed op de begroting/exploitatie van een organisatie 
en derhalve ook op het gevraagde subsidiebedrag. Daarom verwachten wij van organisaties die 
financiële middelen willen reserveren voor een vooraf vastgesteld doel (bijv. voor de vervanging 
van muziekinstrumenten, uniformen of materialen), dat zij dergelijke reserveringen gemotiveerd en 
onderbouwd opnemen in hun begroting, zodat daar bij de subsidieverstrekking rekening mee kan 
worden gehouden. Hiermee wordt bovendien voorkomen dat, bij onderbesteding van subsidie, 
organisaties achteraf een bestemmingsreserve of voorziening vormen. 

Aanbevelingen Rekenkameronderzoek subsidiebeleid
Zoals in de aanbiedingsnota aan uw raad al is gemeld, informeren wij uw raad in het eerste kwartaal 
van dit jaar over de uitwerking van diverse aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek. 
Waaronder een helder overzicht van onze subsidieregelingen met doelgroepen, organisaties die 
subsidie kunnen aanvragen, termijnen en andere bijzonderheden. Wij verwachten met dit overzicht 
helderheid te geven over de verschillende subsidieregelingen in onze gemeente.

Het college van Pijnacker-Nootdorp,

J.P.R. Woudstra mevrouw F. Ravestein
secretaris burgemeester


