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Algemene Subsidieverordening Hardinxveld-Giessendam

Voorgesteld besluit

1. De Algemene subsidieverordening Hardinxveld-Giessendam vast te stellen.
2. De ingangsdatum voor de Algemene subsidieverordening Hardinxveld-Giessendam vast te stellen 
op 1 januari 2021.

Inhoud
Inleiding
Met de invoering van de maatschappelijke agenda (MAG) in 2018 is de Algemene 
subsidieverordening Hardinxveld-Giessendam ingetrokken. In de praktijk is gebleken dat dit niet altijd 
werkbaar is. Binnen de MAG kunnen alleen aanvragen gedaan worden die vallen onder de 
vastgestelde MAG-doelen. Duurzaamheid is een voorbeeld van een onderwerp dat niet onder de MAG 
valt, maar waarvoor wel middelen beschikbaar gesteld (gaan) worden. Onderwijs is een onderwerp 
dat onder de MAG viel, maar waarvan besloten is dat dit hier met ingang van 2022 niet meer onder 
valt. Ook zijn er middelen aan de gemeente toegewezen in het kader van coronasteun. Deze moeten 
doorbetaald worden aan betreffende partijen, maar daar is zonder subsidieverordening geen formele 
grond voor.  

Beoogd effect
Een formele grond vaststellen op basis waarvan middelen aan andere doelen dan die binnen de MAG 
van toepassing zijn, aan organisaties of (rechts-)personen kunnen worden toegekend. 

Argumenten
1.1 Dit is een sobere verordening. Deze verordening geeft de algemene bepalingen op grond waarvan 
subsidie verstrekt kan worden. Het college bepaalt, binnen de kaders van de begroting, voor welke 
doelen en onder welke voorwaarden, subsidie kan worden verstrekt. Dit wordt vastgelegd in de 
subsidieregelingen. 

2.1 De verordening wordt met terugwerkende kracht vastgesteld en treedt in werking met ingang van 1 
januari 2021. Reden hiervoor is dat in 2021 middelen aan de gemeente zijn toegekend die bestemd 
zijn voor bijvoorbeeld coronasteun. Met deze verordening ontstaat een formele grond om deze 
middelen te verstrekken aan organisaties die daarvoor in aanmerking komen.
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Kanttekeningen
1.1 In januari wordt een Regionale Algemene Subsidieverordening ter vaststelling aan de raad 
aangeboden. Is dit dan niet dubbel? De regionale verordening is bedoeld voor subsidies die door de 
GR Sociaal wordt toegekend en kan niet gebruikt worden voor lokale toekenning van subsidies.

Financiële informatie
Het vaststellen van deze verordening heeft op zichzelf geen financiële consequenties. De raad stelt de 
financiële kaders. De subsidieregelingen die door het college worden vastgesteld passen binnen de 
begroting. 

Communicatie
Deze verordening wordt na vaststelling door de raad gepubliceerd. 

Vervolg
N.v.t.

Openbaar
Ja

Bijlagen
1. Concept ASV Hardinxveld-Giessendam.pdf 


