Burgemeester en wethouders
Datum 9 december 2019
Onderwerp
Intrekken subsidies jeugdactiviteiten, vanaf subsidiejaar 2021.
Wij willen
De subsidies afstemmen op de huidige beleidsdoelen.
Wij besluiten
1. Subsidiebeleidsregels Cultuur, Onderwijs, Participatie en Zorg en Welzijn te wijzigen
door prestatieveld 1, leefbaarheid en sociale samenhang, onderdeel d: jeugd per
direct in te trekken.
2. Als gevolg van het bovenstaande besluit het subsidieaanvraagformulier voor
jeugdactiviteiten in te trekken.
3. De nieuwe Prestatievelden Subsidies vast te stellen en in werking te laten treden op
de dag na bekendmaking.
Want
1.1

Tijdens de begrotingsbehandeling eerder dit jaar is besloten dat de subsidie voor
jeugdactiviteiten komt te vervallen.
Voor de jeugdsubsidies is jaarlijks € 25.000 begroot. Tijdens de
begrotingsbehandeling is besloten om dit budget vanaf 2021 voor andere
doeleinden in te zetten.

1.2

Op basis van dat betreffende prestatieveld werd de subsidie jeugdactiviteiten
gegund.
Door dit prestatieveld in te trekken, wordt de grondslag waarop subsidie voor
jeugd werd beschikt ingetrokken.

2.1

Dit formulier is door het intrekken van subsidie jeugdactiviteiten overbodig
geworden.

3.1

De nieuwe prestatievelden (zonder jeugd) moet worden vastgesteld.
Artikel 4 van de Subsidiebeleid regels Cultuur, Onderwijs, Participatie en Zorg en
Welzijn verwijst naar deze prestatievelden als een basis waarop de subsidie wordt
verleend. Door de wijziging die wordt genomen bij het eerste besluit, moeten de
prestatievelden opnieuw worden vastgesteld. Op basis van 4:81 Algemene wet

bestuursrecht is het college bevoegd om deze prestatievelden vast te stellen.
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Maar
Niet van toepassing: Dit collegebesluit is de uitwerking van het vaststellen van de
begroting.
Achtergrond
De jeugdsubsidie werd onder andere gebruikt om kind-speelweken te organiseren door
diverse verenigingen in de zomervakantie en kinderclubwerk (hobbyactiviteiten zoals
figuurzagen).
Tijdens de begrotingsbehandeling is besloten dat de subsidie voor jeugdactiviteiten komt
te vervallen. Door deze laatste stappen te besluiten, wordt de subsidie ook daadwerkelijk
ingetrokken. Het college is bevoegd om prestatievelden en aanvraagformulieren in te
trekken of vast te stellen.
De financiële gevolgen zijn
Voor jeugdsubsidies is jaarlijks € 25.000 begroot.
Alternatieven
n.v.t.
Bijlagen
Prestatievelden subsidies
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