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Gevraagd besluit
1. De subsidieplafonds 2023 vast te stellen tot een totaal indexatiebedrag van 7,9%; 

Inhoud
Inleiding
Het vaststellen van de subsidieplafonds is een (kaderstellende) bevoegdheid van de raad. Kort 
samengevat betekent dit dat de raad de uitgaven voor subsidie  plafonneert. Een hoger bedrag dan 
het vastgestelde plafond aan subsidies verstrekken vereist dan instemming van de raad. De raad 
heeft de subsidieplafonds 2023, de maximaal ter beschikking te stellen subsidie per beleidsterrein, op 
5 juli 2022 vastgesteld. Ook de verdelingsmaatstaf is toen vastgesteld. Bij het opstellen van de 
subsidieplafonds is toen een indexatiebedrag van 3,9% gehanteerd. 
In de begroting 2023 is echter een stelpost opgenomen om de indexatie op subsidies voor de jaren 
2023 tot en met 2025 op te kunnen hogen indien noodzakelijk. Voor 2023 betekent dit dat de 
maximale financiële ruimte niet gebaseerd is op 3,9% maar op 7,9% indexatie. Dit vanwege de inflatie 
en de daardoor sterk stijgende kosten voor organisaties, zoals energiekosten, CAO-ontwikkeling en 
huurprijzen. 
Hierbij wordt de raad voorgesteld de subsidieplafonds te wijzigen conform de vastgestelde begroting 
2023. De nieuwe subsidieplafonds zijn opgenomen in de tabel onder het kopje 'financiën'.

Beoogd effect
Wijziging van de door de raad op 5 juli 2021 vastgestelde subsidieplafonds 2023. 

Argumenten
1.1.Het vaststellen van de subsidieplafonds is een bevoegdheid van de raad.
Het vaststellen van de maximale hoogte van de middelen per beleidsterrein is een bevoegdheid van 
de raad conform de Asv 2013.

1.2. Het vaststellen van de subsidieplafonds gebeurt altijd onder begrotingsvoorbehoud
De subsidieplafonds 2023 zijn onder een zogenoemd begrotingsvoorbehoud vastgesteld. Bij 
vaststelling van de begroting is pas definitief duidelijk wat de financiële ruimte voor het jaar 2023 is. Dit 
keer heeft de behandeling van de begroting 2023 geleid tot financiële ruimte om de indexatie van de 
subsidieplafonds op te hogen van 3,9% tot 7,9% ten opzichte van de subsidieplafonds 2022. 
1.3 De nieuwe subsidieplafonds 2023 dienen te worden vastgesteld voor 1 januari 2023
Nu de raad de subsidieplafonds wijzigt voor 1 januari 2023 kunnen de organisaties de 
verleningsbeschikkingen voor hun subsidie 2023 nog voor het nieuwe boekjaar ontvangen.

Kanttekeningen
2.1. Vaststelling van de subsidieplafonds in december zorgt dat organisaties later dan gebruikelijk hun 
verleningsbeschikking ontvangen
Vanwege de begrotingswijziging zijn de verleningsbeschikkingen voor het jaar 2023 nog niet naar de 
organisaties verzonden, in afwachting van het definitieve indexatiebedrag. De organisaties zijn al wel 
per mail geïnformeerd over de begrotingswijziging. En daarom is het ook van belang dat de nieuwe 
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subsidieplafonds voor 1 januari 2023 worden vastgesteld zodat de organisaties weten wat ze krijgen 
voor het nieuwe boekjaar en de middelen ook tijdig kunnen worden uitbetaald.

Financiën
Na verwerking van de wijziging vanwege de vaststelling van de begroting 2023 wordt een indexatie 
toegepast van 7,9% ten opzichte van de subsidieplafonds 2022. Als uitgangspunt is genomen de 
subsidieplafonds van 2022. Hierdoor ziet u ook nogmaals de verlaging op taakveld 5.0 ten opzichte 
van het jaar 2022. Zoals ook in het eerste voorstel benoemd komt dit voort uit de verlaging van de 
beschikbare bedragen voor bibliotheek AanZet, de Wip-Wap en het Oranje Comité (conform de 
begroting).

Taakveld

Subsidie- 
plafonds 
2022

Aanpassing 
subsidie-
plafonds 2023

Toegepaste 
indexatie 2023 
(in percentage)

Voorstel 
subsidie 
plafonds 2023

0.0 - Bestuur en ondersteuning 0  7,9 0
1.0 – Veiligheid 20.694  7,9 22.329
2.0 - Verkeer, vervoer en 
waterstaat 0  7,9 0

3.0 – Economie 31.401  7,9 33.882
4.0 – Onderwijs 33.425  7,9 36.065
5.0 - Sport, cultuur en recreatie 926.717 -52.156 7,9 943.651
6.0 - Sociaal Domein 2.063.218  7,9 2.226.212
7.0 - Volksgezondheid en 
milieu 1.032  7,9 1.114

8.0 - Volkshuisvesting, 
ruimtelijke ordening en 
stedelijke vernieuwing

0  7,9 0

Totaal 3.076.487   3.263.253

Uitvoering
De vastgestelde subsidieplafonds zijn al verwerkt in de programmabegroting 2023.
De uitvoering van het subsidieproces vindt plaats conform de geldende mandaatregeling. Verdeling 
van de middelen binnen het plafond (en besluitvorming daarover) is daarin voorbehouden aan het 
college. De raad wordt wel geïnformeerd over de verleende subsidies aan de verschillende 
instellingen. De eerstvolgende keer via de subsidiebundel 2023. 

Communicatie & participatie
Om potentiële subsidieaanvragers te informeren hoeveel geld beschikbaar is zullen de gewijzigde 
subsidieplafonds uiterlijk 20 december 2022 nogmaals worden gepubliceerd.

Duurzaamheid & ecologie
N.v.t.

ICT
N.v.t.

Alle relevante stukken zijn voor u ter inzage gelegd.

Burgemeester en wethouders van Papendrecht,
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CONCEPT RAADSBESLUIT
Datum: 

De raad van de gemeente Papendrecht,

besluit:

1. De subsidieplafonds 2023 vast te stellen tot een totaal indexatiebedrag van 7,9%; 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van ,


