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Betreft: Proces opstellen kadernota subsidiebeleid en algemene subsidieverordening Albrandswaard 
 
 
Geachte raadsleden, 
 
INLEIDING 
Eind mei 2021 heeft u het 213a onderzoek “rapport Subsidies Albrandswaard ontvangen 
(raadsinformatiebrief nr 336749). Het college heeft u in de raadsinformatiebrief aangegeven de 
aanbevelingen uit het rapport mee te nemen bij verbeter processen. De algemene 
subsidieverordening Albrandswaard is voor het laatst in 2010 aangepast. Als belangrijkste eerste stap 
wil het college daarom een kadernota laten opstellen en de algemene subsidieverordening 
actualiseren.  
 
KERNBOODSCHAP 
Met de kadernota en een nieuwe algemene subsidieverordening voldoen we aan de huidige eisen en 
regelgeving. Na vaststelling ligt er een goede basis voor een nieuw college/nieuwe raad om 
inhoudelijke uitvoeringsregels op te stellen voor het halen van de beleidsdoelen in het sociale domein, 
welzijn, sport, cultuur, wijkregie en evenementen. 
 
TOELICHTING 
Een nieuw op te stellen kadernota vormt het technisch kader voor het verlenen en vaststellen van 
subsidies. Hieruit volgen de strategische en beleidsmatige overwegingen om gemeente breed volgens 
een standaard werkwijze subsidies te verlenen. De kadernota zal de landelijke visie op subsidiebeleid 
volgen en in de kadernota zullen ook de uitgangspunten worden opgenomen ten aanzien van de 
doelmatigheid en doeltreffendheid. 
De subsidieverordening dateert uit 2010. Deze zal aangepast worden op basis van het VNG model 
ASV 2013 update juli 2019. Na de aanpassing moet de subsidieverordening weer voldoen aan de 
huidige eisen. 
De planning is om zowel de kadernota als de subsidieverordening nog in deze raadsperiode vast te 
laten stellen. Dit is geen doel op zich en vaststelling kan ook opschuiven naar de volgende 
raadsperiode. 
Ook de uitvoeringsregels moeten worden aangepast. De uitvoeringsregels bevatten regels zoals 
bijvoorbeeld voor welke activiteiten er subsidie wordt verstrekt. Omdat dit echt over de inhoud gaat wil 
het huidige college de aanpassing van de uitvoeringsregels in ieder geval over laten aan een volgend 
college. 



 
CONSEQUENTIES 
Na vaststelling van een kadernota, de subsidieverordening en uiteindelijk ook de uitvoeringsregels 
voldoet het subsidieproces weer aan de doelmatigheid en doeltreffendheid. 
 
VERVOLG 
De raad zal betrokken worden bij het proces om te komen tot een kadernota, een nieuwe 
subsidieverordening en uiteindelijk ook de uitvoeringsregels 
 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Jolanda de Witte 
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