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Aankondigen bezuinigingen gesubsidieerde professionele instellingen

ADVIES
Instemmen met de bijgevoegde conceptbrief aan de gesubsidieerde professionele
instellingen.
TOELICHTING
Relatie met vorig voorstel

:

geen

Aloemeen:
Over de meerjaren financiële situatie van de gemeente Weert zijn bevindingen opgenomen
in het Coalitieprogramma 2Ot4-2O18 en de begrotingsbehandeling in november 2014. D¡t
leidt tot gewijzigde inzichten in verband met de financiële situatie van de gemeente.
Hieruit blijkt dat bezuinigingen vanaf 2015 onvermijdelijk zijn om de financiële situatie
voor de komende jaren weer in balans te brengen. Deze bezuinigingen zullen
hoogstwaarschijnlijk ook van toepassing zijn op de subsidies van professionele
instellingen.
Met de meeste professionele instell ingen zij n ( meerjari ge) su bsid ieovereen komsten
afgesloten. Volgens aftikel 4:51 van de Algemene wet bestuursrecht kan daarvan worden
afgeweken, mits een redelijke termijn in acht genomen wordt. Door het in een zo vroeg
mogelijk stadium aankondigen van voorgenomen bezuinigingen, wordt de organisatie in
staat gesteld hierop te anticiperen, waardoor de schade welke kan optreden ten gevolge
van bezuinigingen, beperkt kan worden.
De gesubsidieerde professionele instellingen waarop dit betrekking heeft zijn opgenomen
tn:
s

Weert,

B

W

W

W

w

HL

FVE

PS

GG

9 december 2014

I
De directeur,

akkoord

t/4

bespreken

Behandeling uiterlijk in college

In te vulten door het B&.W sectetariaat:

n

Akkoord

Bi-ntkoord met tekstuele aanpassing door portefeu¡llehouder

n

n Niet akkoord
M Gewijzigde versie

Anders, nl.:

Beslissing d.d

16

Nummer

- tz-'tq

van

16 december 2014

¡

A-stuk

n B-stuk
! C-stuk

3r
3
1

a) de Suósldieverordening professionele instellingen 2008;
b) ln het B&W-besluitnr.6973 d.d. 18 februari 2Ot4 (zie bijgevoegd) zijn de aanvullingen
op professionele instellingen als bedoeld in artikel 2 van de Subsidieverordening
professionele i nstel I i ngen 2008 opgenomen.
Argumenten

In bepaalde gevallen genieten subsidieontvangers bij verlaging of beëindiging van de
subsidie bescherming op grond van artikel 4:51 van deAlgemene wet bestuursrecht
(Awb). De bepalingen in dit artikel omschrijven onder meer dat dit geldt:
f . indien aan een subsidieontvanger voor drie of meer achtereenvolgende jaren subsidie is
verstrekt voor dezelfde of in hoofdzaak dezelfde voortdurende activiteiten. De wijziging in
subsidiëring kan slechts met inachtneming van een redelijke termijn;
2. de redelijke termijn begint te lopen vanaf het moment dat het besluit de subsidie te
verlagen of te beëindigen aan de subsidieontvanger bekend gemaakt wordt;
3. de subsidieontvanger kan dan reeds anticiperen op gevolgen die een subsidieverlaging
met zich mee kunnen brengen. Zo kan de subsidieontvanger in afwachting van het
definitieve besluit ontraden worden onomkeerbare verplichtingen aan te gaan.
Instellinoen
A)

Dit besluit is van toepassing op de gesubsidieerde professionele instellingen welke onder
de hierboven genoemde verordening en besluit zijn opgenomen:
Stichting Bibliocenter Weert
Stichting Rick
Stichting Munttheater
Stichting Streekomroep regio Weert
Stichting Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg
Stichting Punt Welzijn
Stichting Muziekcentrum De Bosuil
B)

Betreffende de subsidiebeschikkingen met de instellingen voor kinderopvang zijn door uw
college op 25 november 2014 besluiten genomen (BW 7836, BW 7837 en BW 7839). In
deze besluiten is de bezuinigingsaankondiging verwerkt.

c)
Voor de hieronder vermelde instellingen (die vooruitlopend op de transitie jeugdzorg in de
subsidieverordening zijn opgenomen) wordt voorgesteld geen bezuinigingsaankondiging te
doen. Op hun budgetten is immers al vanaf 2015 een generieke korting van 25o/o
doorgevoerd in het kader van de decentralisatie van de jeugdzorg. Het betreft:
Stichting MEE Noord- en Midden Limburg
Stichting Bureau Jeugdzorg
PGZ

Mutsaersstichting
RiaggZuid

Stichting Vincent van Gogh
Koraal Groep Gastenhof
Stichting Rubicon jeugdzorg

Stichting Melion
Stichting Daelzicht
Stichting Pedagogisch Sociaal Werk M-Limburg
JU RIDISCH E G EVOLGEN (o.a. FATALE TERMIJN EN / HAN DHAVING)
In de Algemene wet bestuursrecht is onder meer bepaald dat een redelijke termijn in acht
genomen dient te worden bij het wijzigingen van meerjarige subsidieovereenkomsten.

FINANCIËLE EN PERSONELE GEVOLGEN
Begrotinospost:
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Extern:
In de uitwerkingsovereenkomst met de professionele instellingen is opgenomen dat er
periodiek overleg plaats heeft. De instellingen worden bij die overleggen geïnformeerd
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Onderwerp :

aankondiging bezuinigingen

Beste meneer, mevrouw,

Aanleiding

In het Coalitieprogramma voor de raadsperiode2Ol4-20L8 van de gemeente Weert zijn
voornemens tot bezuinigingen opgenomen, die van invloed kunnen zijn op de subsidiëring
van uw organisatie. Bij de begrotingsbehandeling 2015 en volgende jaren door de
gemeenteraad in november 2Ot4, is duidelijk geworden dat de omvang van de
bezuinigingen waarmee Weert in de komende jaren te maken krijgt nog groter zijn dan bij
het opstellen van het coalitieprogramma kon worden voorzien.
Wat houdt dit in voor uw organisatie?
De gemeenteraad van Weert zal in het voorjaar van 2015 bezien welke bezuinigingsopties

binnen de meerjaren gemeentebegroting dienen te worden doorgevoerd. Tevens heeft de
gemeenteraad aan ons college de opdracht gegeven om een bezuinigingscatalogus, met
een inventarisatie van bezuinigingsopties, op te stellen. Wij zullen tijdig voorbereidingen
moeten trefFen om de noodzakelijke bezuinigingen op te vangen. Dat betekent keuzes
maken, opdat de financiële situatie van de gemeente voor de toekomst opnieuw in balans
kan komen.
Vooruitblik
De vraag in welke mate die bezuinigingen op de subsidiering van uw organisatie
betrekking hebben, kunnen wij nu nog niet in detail beantwoorden. Het zal evenwel
onvermijdelijk zijn dat er ingrijpende keuzes gemaakt moeten worden, op basis van
gewijzigde inzichten in verband met de financiële situatie van de gemeente. Deze keuzes
kunnen ook consequenties hebben voor de subsidies aan professionele instellingen. U
dient er dus rekening mee te houden dat de subsidie vanaf 2016 zal worden verlaagd, op

grond van artikel 4:51 van de Algemene wet bestuursrecht. In de loop van 2015 zullen wij
u hierover verder informeren. Wij verzoeken u met klem om zoveel als mogelijk te
anticiperen op de gevolgen welke de bezuinigingen voor uw organisatie kunnen hebben,
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en ¡n afwachting van het definitieve bezuinigingsbesluit ontraden
verplichtingen aan te gaan.
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