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Betreft: Subsidieverordening gemeente Sluis 2015’.
Geacht College
In beperkte kring heeft de RMDO het vertrouwelijk concept ‘Algemene subsidieverordening gemeente
Sluis 2015’ gelezen en beoordeeld. In grote lijnen weerspiegelt het concept de opvatting zoals die
eerder door de RMDO zijn verwoord.
Rest ons een klein aantal opmerkingen die wij u ter aanvulling/aanpassing in het concept aanbevelen.
1. Artikel 1, lid b: ‘Budgetsubsidie: een subsidie aan een (professionele) instelling ….’; wordt
voorgesteld uit te breiden met ‘en/of organisatie ....’.
2. Artikel 9, lid 2c: De zinsnede ‘…. Hoger is dan 50% van de totale kosten…’, wordt voorgesteld
uit te breiden met ‘…. hoger is dan 50% van de door B&W geaccepteerde totale kosten…’.
3. Artikel 14, lid 2: De RMDO beveelt aan dat, behalve een inhoudelijk verslag, ook een financieel
verslag wordt verlangd. Een subsidie tot max. € 100.000 rechtvaardigt een eis tot financiële
verantwoording.
In uw notitie, punt 2.1.9 wordt er melding van gemaakt dat ‘de aanvrager dient eenmaal per vier jaar
een verantwoording etc…’. In de concept verordening is dit niet herhaald. Wetende dat de
verordening in laatste instantie leidend is, zou de aanwijzing in de notitie toch tot verwarring kunnen
leiden. De RMDO ondersteunt de stellingen over eindverantwoording in de concept verordening ten
volle.
De RMDO gaat er van uit dat de ‘subsidieregeling’ in de Algemene subsidieverordening gemeente Sluis
2015, afdeling 2, duidelijkheid zal verschaffen over de individuele subsidies per beleidsterrein. De
RMDO verzoekt u de concepten hiervan zo spoedig mogelijk aan ons te doen toekomen. De RMDO zal
dit concept dan toetsen aan het advies ‘Subsidieverdeelsleutels’ van maart 2013 en de daarmee
samenhangende adviezen over Subsidiecriteria, Cultuurpijlers in de gemeente Sluis en Cultuurbeleid en
organisatie.
Hoogachtend.
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