
 

 

 

AMENDEMENT 

art. 35 RvO 

 

Voorstel nummer 21-099 / agendapunt 7.a.3 

 

Onderwerp: Kadernota 2002-2025 

 

De raad van de gemeente Middelburg in vergadering bijeen op 7 juli 2021 

 

Ondergetekende stelt voor om het raadsvoorstel als volgt te amenderen: 

 

Het eerste beslispunt te wijzigen: 

1.  De Kadernota 2022-2025 vast te stellen, met uitzondering van de navolgende drie passages: 

- Pag. 19 derde alinea: ‘Op termijn (vanaf 2024) moet dit worden ingepast binnen de herijking 

van de subsidiekaders en daarmee dus binnen het huidige subsidiebudget.’ 

- Pag. 19 vijfde alinea: ‘Wel zijn wij van mening dat dit, na uitwerking van de kaders herijking 

subsidies, vanaf 2024 moet worden ingepast in het huidige reguliere subsidiebudget.’ 

- Pag. 20 tweede alinea: ‘Voor de jaren vanaf 2024 moet dit ingepast worden binnen de 

herijking subsidiekaders en daarmee dus binnen het huidige subsidiebudget.’ 

 

Toelichting: 

Een ongewijzigde vaststelling van deze teksten heeft het effect dat de kwantitatieve toewijzing der 

gemeentelijke subsidies vanaf 2024 thans al nadelig beïnvloed wordt door de nieuwe subsidies voor 

Biljartvereniging Middelburg, Resto van Harte en het Sociaal Warenhuis van totaal € 115.000. (€ 20.000 + 

€45.000 + € 50.000)  

 

Dit zal, inhoudelijk gezien, al snel ten nadele strekken van alle overige ontvangers van subsidies omdat de 

subsidiepot gelijk blijft terwijl nu reeds drie substantiële mededingers ervan toe worden gevoegd. De 

spoeling wordt aldus dunner en dunner. Wellicht volgen er nog meer. 

  

In deze drie passages wordt verder, procedureel gezien, vooruitgelopen op komende besluitvorming van de 

Raad omtrent de herijking en de gewenste totale omvang van subsidies. De vraag is daarbij niet alleen of 

de Raad zulks gelijk blijven wel wenst maar ook of deze kadernota wel de juiste plaats is om dit nu vast te 

leggen. Alles overziende komen wij tot de volgende conclusie.  

 

Deze overwegingen/opvattingen/besluiten over de periode na 2024 horen naar onze mening niet thuis in 

deze kadernota maar dienen, indien werkelijk gewenst, mettertijd separaat ter besluitvorming aan de Raad 

te worden voorgelegd, al dan niet als onderdeel van de komende besluitvorming rond de herijking van de 

subsidies. Vandaar dit amendement. 
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