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Raadsvraag 2015 / 3 Actualisatie begroting 2015
Datum raadsvraag: 6 januari 2015
De fractie van D66 heeft 2 vragen n.a.v. het geactualiseerd bezuinigingspakket voor de begroting
2015-2018.
Vraag 1
In bijlage 1, op bladzijde 3 wordt gesteld dat bij muziekverenigingen is uitgegaan van een
ledenbestand van 10% jeugd. Dit gedeelte van het ledenbestand zou volgens het amendement
niet voor 50% gekort worden, maar voor 25%. Hoe komt het totaalpercentage dan op 40%? Dit
zou toch op 47,5% moeten uitkomen? (10% * 25% = 2,5%; 50%-2,5% = 47,5%) Of rekenen we
verkeerd?
Vraag 2
In bijlage 1, op bladzijde 3 wordt voorgesteld dat de subsidies van onder de 100 euro in 2015 toch
worden verstrekt, omdat in 2015 alle (andere) verenigingen nog worden ontzien. Echter, in het
amendement wordt op bladzijde 1 gesteld dat subsidies in 2015 ontzien worden om op bladzijde 2
(onder ‘Overige’) te stellen dat de subsidies onder de 100 euro vanaf 2015 niet meer worden
verstrekt. Dit duidt er dus op dat de opstellers van het amendement wel degelijk de bedoeling
hebben gehad deze subsidies van onder de 100 euro al in 2015 te stoppen. Zij kiezen in het
amendement ons inziens dus nadrukkelijk voor beide elementen. Bovendien worden de subsidies
onder de 100 euro gestopt ‘vanwege de administratieve lasten’. Dat is een ander doel dan bij de
andere subsidies en niet blijkt uit de actualisatie dat van dit doel in 2015 geen sprake meer zou
zijn of dat er andere feiten of omstandigheden zijn die heroverweging vereisen. Waarom kiest het
College er dan toch voor op dit punt voor te stellen in afwijking met het genomen raadsbesluit te
gaan handelen? Graag een nadere motivering, zodat we dit kunnen toetsen.
Antwoord vraag 1
Nee, uw berekening is juist. In de bijlage hebben we wel aangegeven dat deze er in de concrete
uitwerking anders uit kan zien. Op de volgende pagina is uw berekening uitgewerkt.
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Antwoord vraag 2
Het amendement is op dit punt niet eenduidig. Om duidelijkheid te scheppen kiest het college
ervoor om in 2015 alle verenigingen te ontzien om voorbereidingen te kunnen
treffen, zodat met minder subsidie gewerkt kan worden na 2015. Ook subsidies onder de € 100
worden verstrekt.
Voorbeeld:
Een buurtvereniging ontvangt in 2014 een subsidie van € 70,00. Duidelijk is nu dat de
buurtvereniging ook in 2015 nog subsidie ontvangt. In 2016 vervalt deze subsidie omdat subsidies
onder de € 100,00 niet meer worden verstrekt.

