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THEMA Harmonisatie subsidieregeling,
accommodatiebeleid en evenementenbeleid

Inleiding
Een van de uitdagingen die onze jonge gemeente
heeft is om het beleid van de drie voormalige
gemeenten tot één beleid voor Beekdaelen te
maken. Dit noemt men harmonisatie. Hetzelfde
geldt voor de regelingen van de voormalige
gemeenten. In deze nieuwsbrief informeren
wij u over de aanstaande harmonisatie van
de subsidieregeling en het accommodatie en
evenementenbeleid.
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Meer informatie over de drie thema’s leest u op
www.beekdaelen.nl/harmonisatie.
Heeft u na het lezen van de informatie in deze nieuwsbrief of
de website nog vragen? Stuur deze dan vóór 31 juli naar een
van onderstaande e-mail adressen. Uw input helpt ons om
gerichter te kunnen informeren en veel voorkomende vragen
en antwoorden te delen.
Vragen over het thema (waarderings-) subsidies stuurt u aan:
subsidies@beekdaelen.nl
Vragen over gemeentelijk accommodatiebeleid stuurt u aan:
accommodaties@beekdaelen.nl
Vragen over evenementenbeleid stuurt u aan:
evenementen@beekdaelen.nl

Wat is er tot nu
toe gebeurd?
De drie voormalige gemeenten kenden elk een
eigen evenementenregeling, accommodatieen subsidiebeleid. De gemeenten hadden
dezelfde landelijke en wettelijke richtlijnen
en ook lokaal waren er overeenkomsten.
Het verschil tussen het beleid van de
voormalige gemeenten, zit vooral in de mate
van ondersteuning en hoe het beleid wordt
uitgevoerd. Hiervoor gaan we het beleid van
de oude gemeenten samenvoegen tot één
beleid voor heel Beekdaelen.
Als jonge fusiegemeente hebben we wettelijk twee jaar de
tijd om alle oude regelingen en beleid gelijk te trekken. Dit
staat beschreven in de wet Arhi. Dit is een wet die gaat over
het fuseren van gemeenten. Voor Beekdaelen betekent dit dat
we het beleid van de voormalige gemeenten tegen het licht
houden.
In het najaar van 2019 is een raadswerkgroep samen met drie
ambtelijke werkgroepen gestart met het onder de loep nemen
van de bestaande beleidstukken van de drie voormalige
gemeenten. In de raadswerkgroep zitten vertegenwoordigers
van alle politieke partijen uit de raad. De leden van de
werkgroep kennen niet alleen de gemeente en de verschillende
kernen goed, ook zijn zij vaak nauw verbonden met de
verenigingen en evenementen binnen Beekdaelen. In de
ambtelijke werkgroepen zitten medewerkers uit meerdere
vakafdelingen bij elkaar.
Eerst hebben we gekeken naar de overeenkomsten en
de verschillen. Zo krijgen we een compleet beeld van de
huidige situatie en de uitgangspunten voor het nog vast te
stellen nieuwe beleid. Een belangrijk uitgangspunt voor de
harmonisatie is dat het beleid voor alle inwoners gelijk is.
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Subsidieregeling
Als waardering voor het werk dat verenigingen
en stichtingen met hun vrijwilligers en leden
doen in de kernen van Beekdaelen krijgen ze een
waarderingssubsidie. Kortweg: subsidie. Denk
bijvoorbeeld aan subsidie voor het bevorderen of
in stand houden van de leefbaarheid, of
verenigingen die zich richten op jongeren- of
ouderenbeleid, verenigingen of organisaties
die vrijwilligers ondersteunen en stimuleren,
verenigingen die jong en oud stimuleren om te gaan
sporten, of culturele activiteiten uit te voeren
De Beekdaelense subsidieregeling bouwt op dit moment nog voort
op de regeling van de voormalige drie gemeenten. De wet schrijft
dus voor dat regelingen in de nieuwe gemeente, binnen twee jaar
na de herindeling, moeten worden geharmoniseerd zodat binnen
alle kernen, dorpen en buurten van Beekdaelen dezelfde regels
gelden. Na deze twee jaar vervallen regelingen van de voormalige
gemeenten waardoor het college geen bevoegdheid meer heeft
om waarderingssubsidies toe te kennen. Dat zou betekenen dat
verenigingen in 2021 geen subsidie meer ontvangen. Om er voor
te zorgen dat verenigingen en stichtingen ook vanaf 2021 subsidie
kunnen aanvragen is samen met de raadswerkgroep gewerkt aan de
uitgangspunten voor de nieuwe subsidieregeling Beekdaelen. Voordat uw vereniging subsidie op basis van de nieuwe subsidieregeling
ontvangt, moeten nog enkele stappen gezet worden. Vanaf 2021
vraagt iedere vereniging of vrijwilligersorganisatie dan subsidie aan
op basis van dezelfde regeling.

Pijlers en uitgangspunten
Door pijlers en uitgangspunten vast te leggen, geven we richting aan
de nieuwe subsidieregeling voor Beekdaelen. Twee belangrijke pijlers
in deze nieuwe subsidieregeling zijn:

I. De basis voor het verstrekken van
waarderingssubsidie verandert niet wezenlijk.
Bij het maken van een geharmoniseerde regeling wordt de manier
en de reden waarom de gemeente waarderingssubsidie verleent
niet geheel op zijn kop gezet. Verenigingen ontvangen als vanouds
subsidie op basis van waardering voor het werk dat ze doen in
de kernen van Beekdaelen. De waardering uit zich straks in een
basisbedrag of een basisbedrag aangevuld met een bedrag per
subsidiabel lid.
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II. Binnen dezelfde categorie verenigingen gelden
dezelfde voorwaarden.
In de subsidieregelingen van de voormalige gemeenten
Onderbanken, Nuth en Schinnen golden andere voorwaarden
(grondslagen) voor het berekenen van de hoogte van de subsidie.
In de nieuwe subsidieregeling worden deze verschillen weg
genomen. Elke vereniging en vrijwilligersorganisatie in de
gemeente Beekdaelen krijgt dan subsidie op basis van de dezelfde
voorwaarden, die gelden binnen de eigen categorie.

Deze twee pijlers zijn de basis voor de verdere uitgangspunten voor de
nieuwe subsidieregeling voor Beekdaelen:

1.De regeling van de voormalige gemeente
Onderbanken is de basis voor de nieuwe
subsidieregeling Beekdaelen
De voormalige gemeente Onderbanken heeft de regeling met de minst
aantal voorwaarden per categorie. Daarnaast is de regeling het meest
duidelijk als het gaat om de verschillende categorieën in het algemeen.
De subsidievoorwaarde (subsidiegrondslag) bestaat uit een basisbedrag
óf een basisbedrag aangevuld met een bedrag per subsidiabel lid
waarvoor de subsidie geldt. Dit zorgt er ook voor dat het, voor u en
voor ons, duidelijk is waarvoor en waarom u subsidie krijgt. Hierdoor
wordt het aanvragen van subsidie eenvoudiger en kost minder tijd.

2. In twee jaar over naar de nieuwe regeling
Subsidies worden in de regel voor meerdere jaren gegeven. Als de
subsidieregeling verandert moet de gemeente, volgens de wet, de
verenigingen de tijd geven aan aangepaste voorwaarden of bedragen
van de nieuwe regeling te wennen. Alle verenigingen die nu een
jaarlijkse waardering- of verenigingssubsidie krijgen, hebben dus
twee jaar de tijd voordat de voorwaarden en bedragen van nieuwe
subsidieregeling gelden.

In die twee jaar kunnen er dus twee situaties zijn:
a. Volgens de voorwaarden en bedragen van de
nieuwe subsidieregeling gaat u er op achteruit:

Dat betekent dat u voor de jaren 2021 en 2022 dezelfde subsidie
krijgt als in het jaar 2020. Vanaf 2023 gelden de nieuwe subsidieregels
en het lagere subsidiebedrag.

b. Volgens de voorwaarden en bedragen van de
nieuwe subsidieregeling gaat u er op vooruit:
u krijgt meer subsidie dan in de voormalige gemeente
Krijgt u volgens de nieuwe subsidieregeling meer subsidie dan in het
verleden, dan krijgt u dit nieuwe bedrag meteen vanaf het eerste
jaar uitbetaald.

3. Na de overgangsperiode van twee jaar, geldt
alleen nog de subsidieregeling Beekdaelen
Na 1 januari 2023 wordt geen aanvullende subsidie meer betaald en
gelden de voorwaarden en bedragen van de nieuwe subsidieregeling
Beekdaelen.

4. Na de subsidie aanvraag voor verenigingen 2021
nemen we de nieuwe regeling onder de loep
Nadat alle verenigingen in 2021 subsidie hebben aangevraagd op
basis van de nieuwe subsidie regeling, nemen we alle categorieën
onder de loep. Financieel verandert er de eerste twee jaar dus
niets voor u, zoals u hier boven heeft kunnen lezen. We kijken dan
kritisch naar de voorwaarden zoals die in de nieuwe subsidieregeling
van Beekdaelen gelden. Nu worden verenigingen in een bepaalde
categorie ingedeeld. Passen de voorwaarden wel bij alle verenigingen
die nu in éénzelfde groep zitten? Moeten er misschien nieuwe
categorieën bij komen? Enzovoorts.

u krijgt minder subsidie dan in de voormalige gemeente
Krijgt u volgens de nieuwe subsidieregeling minder subsidie dan in
het verleden, ontvangt u twee jaar lang een aanvullende subsidie.

Subsidieregeling
in stappen
Voordat een vereniging subsidie ontvangt
via de nieuwe regeling moeten nog enkele
stappen gezet worden.
Verenigingen moeten voor 31 maart
2021 subsidie aanvragen. In de maanden
april en mei berekent de gemeente de
subsidiebedragen per vereniging, volgens de
voorwaarden van de nieuwe subsidieregeling.
Zijn de subsidiebedragen bekend, dan
ontvangen de verenigingen in de maanden juni
en juli hun subsidie voor 2021.

EIND 2020

Vaststellen geharmoniseerde subsidieregeling Beekdaelen

BEGIN 2021

Verenigingen dienen vóór 31 maart 2020 aanvraag in

APRIL/MEI 2021

Berekenen subsidiebedragen volgens
nieuwe methodiek

JUNI/JULI 2021 UITBETALING

• Subsidiebedrag groter of gelijk aan 2020
--> Uitbetaling subsidiebedrag 2021
• Subsidiebedrag lager dan 2020
--> subsidiebedrag 2021 plus
aanvullende subsidie verschil peiljaar
2020 (overgangsregeling 2 jaar)
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Accommodatiebeleid
Onze gemeentelijke accommodaties zijn een
plek waar inwoners samen komen en elkaar
kunnen ontmoeten. Denk hierbij aan sporthal,
gymzalen, voetbal of tenniscomplexen. Een
plek om samen te sporten, te recreëren, samen
muziek te maken of te dansen, enzovoorts. Maar
ook een plek waar jong en oud samenkomen,
waar zorg geboden wordt en we voor
elkaar zorgen. Je kunt dus zeggen dat onze
accommodaties de leefbaarheid in onze kernen
stimuleren.
De gemeente moet ook hier zorgen voor een zogenaamd
uniform beleid (harmonisatie): overal in Beekdaelen gelden de
zelfde regels. Om het voor alle gebruikers zo gelijk mogelijk te

Inventariseren

Harmonisatie
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maken hebben we de verschillende tarieven voor gemeentelijke
accommodaties onder de loep genomen. Dit moet er straks toe
leiden dat bij gemeentelijke accommodaties die gehuurd en of
gebruikt worden, gelijke tarieven en contracten, voor dezelfde
soorten gebouwen en terreinen gelden.
Bij de gebouwen en gemeentelijke accommodaties voor
de buitensport zien we grotere verschillen in de huur- en
gebruiksvoorwaarden. Deze worden gestandaardiseerd en
geharmoniseerd. Het nieuwe beleid moet er voor zorgen dat de
tarieven en de voorwaarden gelijk worden.
De tarieven van de gemeentelijke binnensportaccommodaties
verschilden in de oude gemeenten weinig van elkaar. De
tarieven veranderen dan ook nauwelijks. Bij de gebouwen
en accommodaties voor de buitensport zien we nu grotere
verschillen. Het nieuwe beleid moet er voor zorgen dat de
tarieven gelijk worden. Een voetbalveld huren/gebruiken van
de gemeente kost straks op alle locaties evenveel, ongeacht in
welke dorpskern het veld ligt. Wordt het tarief voor verenigingen
hoger dan het huidige tarief, dan gaan wij uit van een groeimodel
van vier jaar. In het geval het tarief gunstig uitvalt dan zal dit
direct merkbaar zijn.

Gelijktrekken tarieven en
contracten
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Evenementenbeleid
Bij het opstellen van het geharmoniseerde
evenementenbeleid zijn we uitgegaan van een
aantal uitgangspunten, zeg maar grondregels. Het
belangrijkste uitgangspunt bij het waarderen van
evenementen is, dat we als gemeente positief staan
tegenover initiatieven vanuit onze inwoners. Denken
vanuit mogelijkheden en proactief meedenken over
de invulling van evenementen of de wensen van de
organisatoren.
Evenementen zorgen niet alleen voor leefbaarheid in onze kernen, ze
zorgen er vooral ook voor dat er een groot aanbod aan verenigingen
is en blijft. Evenementen verbinden mensen, jong en oud.
Positief stimuleren van evenementen betekent ook dat wij de regels
voor het organiseren en aanvragen van een evenement zo eenvoudig
mogelijk moeten maken. We gaan van “regels en moeten” naar
“regelen en ontmoeten”.

In de praktijk betekent dit dat het aanvragen en organiseren
eenvoudiger wordt. Daar waar dat kan komen er minder
regels waardoor er ook minder administratieve lasten zijn. De
gemeente ondersteunt organisaties ook aan de voorzijde van het
vergunningsaanvraagproces, om dit voor alle partijen zo soepel
mogelijk te laten verlopen.
Binnen de gemeente komen vragen over evenementen op één
centraal punt bij elkaar. Samen met de organisator van een
evenement kijken we naar de mogelijkheden en bieden waar dat kan
maatwerkoplossingen.
Afhankelijk van het evenement wordt bijvoorbeeld vooraf een
inschatting gemaakt in hoeverre toezicht en of handhaving nodig is en
in welke mate. De gemeente doet dit samen met de organisator van
een evenement.
Op die manier neemt ieder zijn rol: gemeente en organisator.

