
 

 

 

AMENDEMENT 

art. 35 RvO 

 

Voorstelnummer 20-150 / agendapunt 6.a.2 

 

Onderwerp: Programmabegroting 2021 

 

De raad van de gemeente Middelburg in vergadering bijeen op 11 november 2020 

 

Ondergetekende stelt voor om een beslispunt toe te voegen aan het raadsvoorstel: 

 

1. De programmabegroting tekstueel te wijzigen op pagina 45 (herijking subsidiekaders), door achter de 

zin “Tegelijkertijd stelt het subsidieontvangers in staat zich ook hierop voor te bereiden”, toe te voegen: 

“Dit alles betekent ook dat de herijk ing subsidiekaders niet automatisch tot bezuinigingen moet leiden. ”; 

 

Toelichting: 

Onderstaand is wat er op 30 september is besloten door de Raad aangaande de subsidiebeleidskaders. 

Deze tekst (die dus ook terugkomt op blz 45 van de begroting) luidt aldus: 

 

“Tegelijkertijd zullen we er niet aan ontkomen ook op het verstrekken van subsidies (zowel de directe als 

indirecte subsidies) duidelijke keuzes te maken. Wij zijn van mening dat bezuinigingen nodig zijn, maar 

willen goed k ijken waar en in welke mate dat kan”.  

 

Natuurlijk, wie kaders goed wil vaststellen (en dat geldt uiteraard ook voor subsidiebeleidskaders) ontkomt 

er niet aan daarin duidelijke keuzes te maken. Dat is helemaal juist. Maar dat heeft in beginsel niets met 

bezuinigingen te maken maar alles met het helder (smart) stellen van kaders.  

 

Wie verder leest ziet dat er niet staat dat er bezuinigd moet worden. Er staat dat dat kan en dat is wat 

anders dan dat het moet. Bezuinigingen zijn dus wel nodig maar niet per se noodzakelijk. Schijnbaar een 

nuanceverschil, toegegeven, maar bij nader inzien toch wel een belangrijk verschil. Nodig vatten wij immers 

op als iets waar behoefte aan is, noodzakelijk als iets wat moet gebeuren.  

 

Deze zienswijze is ook terug te vinden in het raadsvoorstel subsidiebeleidskaders. De onderhavige tekst 

daar luidt namelijk: “Het subsidiebeleidskader is een beleidskader; het is geen organisatorisch kader, geen 

financieel kader, en ook geen bezuinigingskader.” 

 

Wie stelt dat er vooraf vaststaat dat er (los van het niet toepassen van de inflatiecorrectie op subsidies 

zoals vastgesteld in het herstelplan) bezuinigd zal moeten worden op de subsidiebundel, heeft dat dus niet 

bij het rechte eind. En wie die noodzaak insluit, dus stelt dat er vooraf vaststaat dat er (los van het niet 

toepassen van de inflatiecorrectie op subsidies zoals vastgesteld in het herstelplan) bezuinigd zal worden 

op de subsidiebundel, heeft ook dat niet bij het rechte eind.  

 

Dat bezuinigen, daar willen ook wij best naar kijken maar: we weten nog niet of het kan, en als het kan, nog 

niet waar en als we weten waar, nog niet in welke mate. 

Ergo mogen dus subsidiebeleidskaders niet op voorhand worden bestempeld als instrument waarmee 

bezuinigingen (moeten) worden gerealiseerd. Dat was in onze herinnering overigens ook de afspraak.  



Wie nu de tekst op blz 45 van de begroting 2021 leest moet volgens ons uit de context haast wel de indruk 

krijgen dat het vaststaat dat er wel bezuinigd gaat worden middels de subsidiebeleidskaders. Die indruk is 

onjuist en eveneens prematuur en die indruk willen wij middels dit amendement wegnemen. 

 

Namens de fracties van, 

 

LPM,    PvdA, 

 

Piet Kraan   Jeroen Louws 

 

 


