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Korte inhoud voorstel 
In vervolg op het initiatiefvoorstel subsidiemeetlat van GroenLinks ligt nu ter besluitvorming voor 
de nota “ de overwegingen herschikking en advies subsidiemeetlat inclusief bijlage A (overzicht) B 
(puntentoedeling) en C (kortingen)”. 
 
1. Aanleiding 
 

In april 2011 heeft GroenLinks een initiatiefvoorstel ingediend om te komen tot een zorgvuldige 
afweging en inzicht in subsidies en mogelijkheden voor kortingen. Een werkgroep van raadsleden en 
ambtenaren heeft dit voorstel uitgewerkt en het resultaat is een subsidiemeetlat met overwegingen 
voor herschikking van subsidies. Doel van de vaststelling is om met behulp met deze subsidiemeetlat 
een goed instrument in handen te hebben op basis waarvan alle subsidies gewogen kunnen worden. Op 
basis van deze beoordeling kan vervolgens worden bepaald of en in welke mate subsidie beperkt kan 
worden (het bezuinigingspercentage per instelling). 

 
2. Probleem-en doelstelling/oplossingen/effecten 
 

De gemeente wordt geconfronteerd met bezuinigingen vanuit de Rijksoverheid en moet zich 
voorbereiden op bezuinigen. Om ten aanzien van subsidies tot zorgvuldige overwegingen te kunnen 
komen is de subsidiemeetlat ontwikkeld. 

 
3. Financiële aspecten/risico’s 
 

Besluit over de subsidiemeetlat kan gevolgen hebben voor gesubsidieerde instellingen en mogelijke 
afbouw van subsidies zal op een zorgvuldige wijze en in overleg moeten plaatsvinden. 

 
4. Voorstel 
 
In vervolg op het initiatiefvoorstel subsidiemeetlat van GroenLinks wordt en besluit gevraagd over de 
overwegingen herschikking en advies subsidiemeetlat inclusief bijlage A (overzicht) B (puntentoedeling) en 
C (kortingen). 
Als achtergrondinformatie kunt u kennis nemen van het initiatiefvoorstel GroenLinks, de antwoorden op de 
vragen subsidiemeetlat van GroenLinks en D66. 
 
5. Uitvoering 
 

De gemeenteraad verzoekt het college zorg te dragen voor de uitvoering van het besluit over de 
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subsidiemeetlat en  de raad met enige regelmaat te informeren over de voortgang. 
 
 
  
Burgemeester en griffier van Bloemendaal, 
 
 
R.Th.M. Nederveen , burgemeester. 
 
 
 
K.A. van der Pas , griffier 
 
 
Advies Commissie 

 



 
 

 

 
De raad der gemeente Bloemendaal; 
 
gelezen het voorstel van de commissie samenleving van 4 juli 2012; 
 
 
 
 

b e s l u i t: 
 
 
De overwegingen herschikking en advies subsidiemeetlat inclusief bijlage A (overzicht) B 
(puntentoedeling) en C (kortingen) vast te stellen. 
 
 
 
Aldus besloten in de openbare vergadering 
van de raad der gemeente Bloemendaal, 
gehouden op 11 juli 2012. 
 
 
 , voorzitter 
 
 
 
 , griffier 
 


