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Geachte raad,

In mei zor5 is de Algemene Subsidieverordening Oegstgeest zor5 (ASV zor5) vastgesteld. Wij
hebben destijds toegezegd dat u later geinformeerd zou worden over de wijze waarop wij de
komende jaren met (welzijns)subsidies omgaan.
Subsidie is een middel om beleid te effectueren. Het vierjaarlijks (welzijns)subsidieplan dat
voorheen aan de raad werd voorgelegd was in feite een korte samenvatting van de bestaande
beleidsnota's binnen team Maatschappij. Een subsidieplan biedt geen toegevoegde waarde
meer nu u de beleidsnota"Met elkaar, uoor elkaar. Het sociaal domeín uan Oegstgeest 2o1T2o2o" heeft vastgesteld in mei zo16.
De opzet van de ASV zor5 is dusdanig dat algemene regels over subsidieverstrekking zijn
opgenomen. De ASV zor5 is daarmee algemeen toepasbaar binnen de gehele gemeentelijke

organisatie. Regels die betrekking hebben op een speciaal beleidsterrein kunnen in nadere
subsidieregelingen worden uitgewerkt.

In de subsidieregeling Sociaal Domein zo16 (zie bijlage) staat voor welke activiteiten in het
Sociaal Domein subsidie kan worden aangewaagd. Samen met de ASVzor5 en de Algemene
wet bestuursrecht (Awb) vormt deze subsidieregeling de wettelijke basis om subsidie te
verstrekken binnen het Sociaal Domein.
Naast het vaststellen van de subsidieregeling Sociaal Domein door het college dient u bij de
begroting subsidieplafonds vast te stellen. Een subsidieplafond geefhet bedrag aan dat
gedurende een bepaald tijdvak ten hoogste beschikbaar is voor de verstrekking van subsidie
volgens een bepaald wettelijk voorschrift. Hiermee wordt een 'open einde' regeling
voorkomen.
Alle jaarlijkse subsidies binnen het Sociaal Domein worden opgenomen in een
subsidieprogramma, dat na de Begrotingsraad in december door het college wordt vastgesteld.
Hierna wordt het subsidieprogramma op de gemeentelijke website gepresenteerd. Ook de
eenmalige subsidies zullen (na afloop van het subsidiejaar) worden gepubliceerd.
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