
Raadsvoorstel

Registratiekenmerk: L167500

Datum raadsvergadering: 26 april 2018

Portefeuillehouder: J. Overweg

Onderwerp: Wijzigingsbesluit artikel 3, lid 4 van de Algemene 
Subsidieverordening gemeente Leusden 2017

Voorstel 
Het college stelt u voor:

1. artikel 3, lid 4 van de Algemene Subsidieverordening Leusden 2017 te wijzigen zodat 
het college bevoegd is om subsidieregelingen vast te stellen;

2. dat het gewijzigde artikellid als volgt komt te luiden: “Het college is bevoegd 
subsidieregelingen vast te stellen en te besluiten over het verstrekken van subsidies 
met inachtneming van de in de gemeentebegroting opgenomen financiële middelen 
of het subsidieplafond en, indien de begroting nog niet is vastgesteld, dan wel 
goedgekeurd, onder het voorbehoud dat voldoende gelden ter beschikking worden 
gesteld. Het voorbehoud vervalt, indien het college niet binnen vier weken na 
vaststelling of goedkeuring van de begroting daarop een beroep heeft gedaan”.

Aanleiding
In de regio Utrecht hebben de samenwerkende gemeenten besloten om de taken van de 
gecertificeerde instelling (GI) en Veilig Thuis bovenregionaal via een subsidietender in te 
kopen. Het verlenen van de subsidie zal via een subsidieregeling plaatsvinden, die door de 
afzonderlijke colleges wordt vastgesteld. Om dit mogelijk te maken is een wijziging nodig van 
de Algemene Subsidieverordening gemeente Leusden waarin de raad het college de 
bevoegdheid verleent om een subsidieregeling vast te stellen. Het voorliggende 
collegevoorstel gaat enkel in op de wijziging van de algemene subsidieverordening 
(raadsbevoegdheid). Op korte termijn zal uw college een voorstel worden voorgelegd over 
de subsidietender en de subsidieregeling betreffende de GI/Veilig Thuis.

Doel / Effect
Het college de bevoegdheid verlenen om subsidieregelingen vast te stellen. Hierdoor kan het 
college taken op het gebied van (preventieve) jeugdbescherming, jeugdreclassering en Veilig 
Thuis bovenregionaal via een subsidieregeling inkopen. Door de wijziging van artikel 3, lid 4 
van de  Algemene Subsidieverordening in algemene zin te formuleren, kan het college in de 
toekomst eventueel ook andere subsidieregelingen vaststellen. 
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Argumenten
1.1. De VNG subcommissie adviseert om de taken van de gecertificeerde instelling/Veilig 

Thuis via subsidiëring in te kopen
Op dit moment worden de (bovenregionale) taken van de gecertificeerde instelling/Veilig 
Thuis in de provincie Utrecht via een aanbesteding ingekocht. Medio 2017 bleek uit een 
onderzoek van het Ministerie van Veiligheid en Justitie dat er risico’s zijn met betrekking tot 
de borging van de continuïteit van jeugdbescherming/jeugdreclassering en dat er 
beheersmaatregelen nodig zijn om de continuïteit te borgen. Vanuit de VNG subcommissie 
jeugd is vervolgens geadviseerd om de taken van voornoemde instellingen niet langer via 
(bovenregionale) inkoop in te kopen maar via subsidieverlening. Dit geeft de gemeente meer 
tussentijdse sturingsmogelijkheden dan bij aanbesteding het geval is.  

1.2 Er is een juridisch instrument nodig om de taken van de gecertificeerde 
instelling/Veilig thuis via een subsidieregeling in te kunnen kopen

In 22 van de 26 gemeenten in de provincie Utrecht was het college al via de Algemene 
Subsidieregeling bevoegd om een subsidieregeling vast te stellen. In Leusden is dat nog niet 
het geval. Met een wijziging van artikel 3, lid 4 van de Algemene Subsidieverordening 
Leusden 2017 verleent de raad het college deze bevoegdheid. Er wordt in de provincie 
Utrecht één subsidieregeling opgesteld die door alle colleges wordt vastgesteld.

1.3 Met dit wijzigingsvoorstel zijn geen financiële consequenties gemoeid
Het college is alleen bevoegd om een subsidieregeling vast te stellen, mits de raad de 
middelen in de begroting beschikbaar heeft gesteld. In het programma/domein Samenleving 
zijn de kosten voor de GI/Save opgenomen. In het pakket van eisen voor de subsidietender 
zal worden ingegaan op de kosten, die in lijn blijven met het budget dat nu is geraamd. 

Tegenargument/Alternatieve scenario’s
Een alternatief is de bevoegdheid om een subsidieregeling vast te stellen bij de raad te 
beleggen in plaats van het college. Dit is echter niet gewenst vanwege (a) het tijdsaspect en 
(b) omdat het verstrekken van subsidies een uitvoerende (en geen kaderstellende) taak is.

Risico’s
n.v.t.

Plan van aanpak/Tijdsplanning
Begin april volgt een collegevoorstel met een uitgewerkte subsidieregeling met bijbehorende 
mandaatbesluiten. Op 19 april wordt de subsidietender openbaar. Aangezien uw raad pas op 
26 april 2018 kan besluiten over de wijziging van de subsidieverordening, heeft het college in 
april besloten om, onder voorbehoud van instemming van uw raad met de wijziging van de 
verordening, de subsidieregeling vast te stellen om de taken van de GI/Veilig Thuis via een 
subsidietender in te kopen.
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Communicatie
Na besluitvorming door de raad zal de Algemene Subsidieverordening Leusden 2017 
gepubliceerd worden op de gemeentelijke website en op de gemeentepagina in de Leusder 
krant en worden opgenomen in de Regelingenbank. 

Bijlage(n)
Wijziging artikel 3, lid 4 ASV Leusden 2017

Het college van de gemeente Leusden,

H.W. de Graaf - Koelewijn G.J. Bouwmeester
Directeur-secretaris burgemeester
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Raadsbesluit

De raad van de gemeente Leusden; 

Besluit op basis van het voorstel van het college van 3 maart 2018, nummer: L167500

b e s l u i t :
1. artikel 3, lid 4 van de Algemene Subsidieverordening Leusden 2017 te wijzigen zodat 

het college bevoegd is om subsidieregelingen vast te stellen;
2. dat het gewijzigde artikellid als volgt komt te luiden: “Het college is bevoegd 

subsidieregelingen vast te stellen en te besluiten over het verstrekken van subsidies 
met inachtneming van de in de gemeentebegroting opgenomen financiële middelen 
of het subsidieplafond en, indien de begroting nog niet is vastgesteld, dan wel 
goedgekeurd, onder het voorbehoud dat voldoende gelden ter beschikking worden 
gesteld. Het voorbehoud vervalt, indien het college niet binnen vier weken na 
vaststelling of goedkeuring van de begroting daarop een beroep heeft gedaan”.

Aldus besloten door de raad van de gemeente 
Leusden in zijn openbare vergadering van  26 april 2018

I. Schutte - van der Schans G.J. Bouwmeester
griffier voorzitter
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