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Beste heer/mevrouw,
Inzake de subsidie 2021 voor uw vereniging of organisatie brengen wij graag het volgende onder uw aandacht.
Tevens wordt een doorkijk gegeven naar de subsidiejaren 2022 en 2023.
Subsidie 2021
Op grond van onze Algemene subsidieverordening zou uw vereniging of organisatie voor 01 juni 2020 subsidie
hebben moeten aanvragen voor de jaren 2021 en 2022. Wij beseffen dat door de omstandigheden uw bestuur
niet goed in staat is geweest om de jaarstukken 2019 en het activiteitenprogramma 2021 en 2022 voor te
bereiden. Om u tegemoet te komen is besloten dat er voor het jaar 2021 geen subsidieprocedure hoeft te
worden gevolgd maar u ontvangt in 2021 dan hetzelfde subsidiebedrag als in 2020. Alleen indien u in 2021 afziet
van subsidie dan wordt u verzocht per e-mail een bericht te sturen aan d.daelmans@gemeentemaasgouw.nl .
Subsidieverlening en subsidievoorwaarde
Nadat de gemeenteraad in het najaar de begroting 2021 heeft vastgesteld ontvangt u dan de beschikking tot
subsidieverlening. Subsidieverlening geschiedt, zoals altijd, onder de voorwaarde dat de normale activiteiten
ook in dat jaar tot uitvoering worden gebracht. Mochten er activiteiten niet of niet geheel worden uitgevoerd
dan bent u op grond van artikel 14 van de Algemene subsidieverordening
https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Maasgouw/606062/CVDR606062_1.html
verplicht dit direct te melden. U dient er dan rekening mee te houden dat er gehele of gedeeltelijke
terugvordering van de subsidie plaats vindt.
Subsidies 2022 en 2023
Mede op grond van de met het verenigingsleven gehouden gespreksrondes worden de subsidiedeelverordeningen
opnieuw tegen het licht gehouden. De gemeenteraad leverde via een themavergadering over subsidies eveneens
waardevolle input. Aandachtspunten bij de herijking zijn met name het verwerken van nieuwe wettelijke
voorschriften (bijvoorbeeld de AVG), het oplossen van reële knelpunten en het verminderen van de
administratieve lasten. Maar ook de verankering van nieuw gemeentelijk beleid (bijvoorbeeld op het gebied van
positieve gezondheid, het lokaal sportbeleid of het thema eenzaamheid) krijgt een plek. Drastische wijzigingen
in de hoogte van de subsidies worden getracht te voorkomen.
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Uiteraard wordt u bij de wijzigingsvoorstellen betrokken. Hierover informeren wij u nog. Het herijkingsproces
wordt in het voorjaar van 2021 afgerond zodat u vóór 01 juni 2021 subsidie kunt aanvragen voor de jaren 2022
en 2023.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders,
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