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Collegebesluit 

Het college van burgemeester en wethouders besluit:  
1. in te stemmen met bijgaande aanpassingen van de regeling kernenfonds voor het jaar 2023 

en dit te publiceren;  
2. de kosten van de regeling ad. € 338.000,-- te dekken vanuit de programmabegroting 2023;  
3. raad via bijgaande actieve informatie in kennis stellen. 

Toelichting/achtergrond 

De raad heeft op 7 juli 2022 bijgaande motie aangenomen met betrekking tot de inzet van 
eenmalige resterende middelen oud papier. Bovenstaand collegebesluit is de uitwerking van deze 
motie. We hebben besloten om de regeling kernenfonds (tijdelijk) uit te breiden met de 
mogelijkheid voor maatschappelijke instellingen om subsidie te ontvangen voor hun reguliere 
activiteiten, waaronder het werven/behouden van vrijwilligers. Zie hiervoor bijgaande regeling. 
 
Giften worden, net als donaties, sponsoring, financiële bijdragen of iets dergelijks, beschouwd als 
een subsidie. Dit omdat het valt binnen de definitie van het subsidiebegrip uit artikel 4:21 van de 
Algemene wet bestuursrecht (Awb). Hier staat:  
“Onder subsidie wordt verstaan: de aanspraak op financiële middelen, door een bestuursorgaan 
verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling voor aan 
het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten.”  
 
Dit betekent ook dat er een bepaald wettelijk kader van toepassing is wanneer we geld willen geven 
aan subsidieontvangers, waaronder de Algemene subsidieverordening 2020. Deze verordening geeft 
het college de mogelijkheid subsidieregelingen vast te stellen. 
 
We hebben besloten om bij deze regeling in te steken op het stimuleren van de reguliere 
activiteiten van de aanvrager, en dan met name het werven/behouden van vrijwilligers. Bij € 
338.000,--, een maximumbedrag van € 2.000,-- en maximaal € 40,-- per lid/vrijwilliger betekent dit 
dat ongeveer 200 organisaties subsidie kunnen ontvangen. We gaan er hierbij van uit dat er ook voor 
een deel lagere subsidies worden gegeven. Voor deze regeling maken we gebruik van een 
subsidieplafond, omdat het op die manier financieel beheersbaar is. 
 
Het in eigen beheer uitvoeren van de inzameling kost de gemeente € 235.000,--. Het gaat hier om: 

 Personeel (1,5 fte) : € 75.000,-- 
 Extra inzamelvoertuig (afschrijving) : € 50.000,-- 
 Afbouwregeling inzamelaars (2021) : € 70.000,-- 
 Aanschaf papiercontainers (afschrijving) : € 30.000,-- 
 Overige kosten (schatting) : € 10.000,-- 



 

 
Zouden deze kosten van de winst worden afgehaald, dan blijft er per saldo ongeveer € 100.000,-- 
over. We hebben besloten deze kosten niet in mindering te brengen op de genoemde winst van  
€ 338.000,--, omdat dit niet in de lijn ligt van de motie. 

Bijlage(n) 

Afschrift motie 
Afscrhift aangepaste regeling Kernenfonds 
 


	Informatie raad/mededeling college
	Collegebesluit
	Toelichting/achtergrond
	Bijlage(n)


