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Geachte leden van de raad, 
 

Aanleiding 

In uw vergadering van 8 november 2022 nam u de door de fracties AB, VSP en VVD ingediende motie 

aan waarin u ons college opriep om: 

 

• Bij de evaluatie van de subsidieverordening deze aan te passen waarbij het 

toekennen van subsidie niet langer afhankelijk is van de leeftijd en de woonplaats 

van de leden; 

• Met ingang van 2023 de indexering van de inflatiecorrectie berekend door het CPB door te 

berekenen in de huidige subsidieverordening. 

Dit omdat: 

• Corona diepe wonden heeft geslagen in het verenigingsleven. Ledenaantallen zijn bij 

veel verenigingen fors geslonken waardoor hun inkomsten fors zijn teruggelopen. Denk 

hierbij aan contributie en sponsorgelden; 

• Er in de huidige subsidieverordening geen rekening is gehouden met de indexering van de 

inflatiecorrectie zoals berekend door het CPB. 

 

Met deze brief informeren wij u over onze invulling van het tweede deel van de motie, uw verzoek 

tot indexering.  

 

Onze invulling 

Wij hebben besloten om wordt om de basis- activiteiten, waarderings- en incidentele subsidies met 

ingang van 1 januari 2023 structureel te indexeren met 10% (de stijging van de Consumenten 

Prijsindex over 2022).  

 

Onderbouwing 

Met de indexering van de basis- activiteiten, waarderings- en incidentele subsidies geven wij 

invulling aan uw oproep om het verenigingsleven te ondersteunen. de basis- activiteiten, 

waarderings- en incidentele subsidies. 

 

De exploitatiesubsidies aan professionele instellingen vallen buiten de werking van ons besluit. Deze 

subsidies volgen een ander traject. Een traject waarbij te bereiken resultaten centraal staan. 

Ook de investerings- en innovatiesubsidies worden niet geïndexeerd. Ook deze volgen aan ander 

traject. Deze subsidies worden eenmalig verstrekt voor een bepaalde activiteit waarbij de hoogte 

van de subsidie wordt bepaald op basis van de te verwachten kosten. Daar komt bij dat deze drie 

subsidiesoorten kennen geen nadere regels kennen. Er zijn daarmee geen bedragen die geïndexeerd 

kunnen worden.  

 

 

 

 



 

Financiële gevolgen 

 

Het CBS maakte op 10 januari 2023 bekend dat de Consumentenprijsindex in 2022 is gestegen met 

10%1. in dit voorstel nemen we deze index als uitgangspunt. 

 

Op basis van de nieuwe aanvragen en afgegeven beschikkingen heeft dit de volgende gevolgen voor 

de gemeente begroting: 

 

Subsidiesoort Bedrag zonder indexering Indexering Bedrag met inderxering

Basissubsidies € 94.000,00 € 9.400,00 € 103.400,00

Activiteitensubsidies € 19.000,00 € 1.900,00 € 20.900,00

Waarderingssubsidies € 111.000,00 € 11.100,00 € 122.100,00

Totaal € 224.000,00 € 22.400,00 € 246.400,00  
 

Dit nemen wij meen in de eerstkomende bijstelling van de gemeentebegroting.  

  

In het overzicht ontbreken de financiële gevolgen van het indexeren van de incidentele subsidies. 

De reden hiervan is dat we nog niet weten hoeveel aanvragen voor deze subsidievorm er in 2023 

worden gedaan. Volgens de subsidieregels incidentele subsidies wordt maximaal 10% van de kosten 

vergoed met een maximum van € 1.000,=. Met dit besluit wordt het maximum verhoogd tot 

€ 1.100,=. 

 

Het eerste deel van de aangenomen motie wordt opgepakt vanuit de betreffende beleidsvelden. 

Hiervoor moeten nieuw subsidieregels worden opgesteld. Dit pakken we op nadat de Algemene 

subsidieverordening is vernieuwd. Wij verwachten de vernieuwde subsidieverordening in het derde 

kwartaal aan u voor te kunnen leggen.  

 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
het college van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Valkenburg aan de Geul, 
 
 
 
 
 
mr. G.S. Reehuis      D.M.M.T. Prevoo 
algemeen directeur/gemeentesecretaris   burgemeester 
 
 

 
1 https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2023/02/inflatie-10-procent-in-2022 
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