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AAN DE RAAD.

Inleiding
Stichting Sociaal Cultureel Werk ‘t Schienvat Kantens (hierna: Schienvat)
ontvangt jaarlijks van de gemeente een structurele subsidie van € 20.042
(excl. indicering) en vanaf 1 januari 2014 € 19.000. Het Schienvat dient
jaarlijks een subsidieaanvraag en verzoek tot subsidie vaststelling in te dienen.
De gemeente heeft geen tijdige aanvraag voor 2013 en 2014 ontvangen,
waardoor het dorpshuis nu met grote tekorten kampt. Op 30 mei en 20 juni
2012 heeft de gemeente het Schienvat nog per email een herinnering gestuurd
en vervolgens niets meer gehoord.
Problematiek
Het bestuur van het Schienvat heeft begin juni contact met de gemeente
opgenomen over het uitblijven van de subsidie. Zij waren in de veronderstelling
dat de subsidie was aangevraagd en dat er op 3 oktober 2012 een aanvraag
voor 2013 was verstuurd. Deze is echter nooit bij de gemeente aangekomen.
Bij het Schienvat is een serieus probleem ontstaan door het achterwege blijven
van de subsidies 2013 en 2014 (betreft een bedrag van € 39.042). Op 26 juni
2014 heeft er ambtelijk een gesprek plaatsgevonden met de voorzitter en
penningmeester. Dit heeft er toe geleid dat het Schienvat de gemeente inzicht
in de boekhouding heeft verschaft. De afdeling Planning & Control heeft vanaf
2012 de gehele boekhouding gecontroleerd. Uit deze controle van de
boekhouding zijn geen onjuistheden van betekenis naar boven gekomen. Het
Schienvat heeft per 1 januari 2014 een tekort van € 39.047,95. Hieruit blijkt
dat het Schienvat niet zonder de subsidie van de gemeente kan. Wat verder
opvalt zijn de hoge energiekosten en kosten schoonmaak. Dit weegt niet op
tegen de huuropbrengsten. De bevindingen van Planning & Control zijn op 6
oktober met de voorzitter en penningmeester besproken. Het bestuur kan de
financiële problemen niet het hoofd bieden zonder hulp van de gemeente en
zou graag zien dat bij wijze van uitzondering de subsidies van 2013 en 2014
nog uitgekeerd worden. De subsidie voor 2015 is ook op 6 juni aangevraagd.
Weliswaar ruim een maand te laat, maar deze is wel meegenomen in de
gemeentelijke begroting 2015
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Oplossingen
Het bestuur is zich erg bewust van het feit dat ze niet tijdig actie hebben
ondernomen op het achterwege blijven van de subsidie en het nalaten van een
goede jaarlijkse kascontrole. Binnen het bestuur van het Schienvat zijn
inmiddels stevige gesprekken gevoerd.
Subsidie 2013
De subsidieaanvraag voor 2013 had op 1 mei 2012 bij de gemeente binnen
moeten zijn. Na afloop van deze termijn is er 2 maal per email contact met de
penningmeester opgenomen. Volgens de penningmeester heeft dit geresulteerd
in een aanvraag die op 3 oktober 2012 naar de gemeente is verstuurd. Deze is
niet aangekomen, staat niet in het postregistratiesysteem en er is ook geen
ontvangstbevestiging verstuurd. Inmiddels is het boekjaar 2013 afgesloten en
is het gereserveerde subsidiebedrag afgevloeid naar de algemene reserve. Uw
raad wordt gevraagd de subsidie alsnog beschikbaar te stellen uit de Algemene
Reserve.
Subsidie 2014
De subsidieaanvraag voor 2014 had vóór 1 mei 2013 bij de gemeente
ingediend moeten worden. Dit is niet gebeurd en uiteindelijk is de aanvraag op
6 juni 2014 ingediend. Het subsidiebedrag voor 2014 is nog beschikbaar en
wordt onder goedkeuring van het college uitbetaald.
Alternatief
Indien uw raad niet kiest voor de mogelijkheid de subsidie voor 2013 alsnog uit
te betalen, kunt u kiezen voor de optie de subsidie 2014 op te hogen. Er is nog
beperkt budget aanwezig onder de post lokaal sociaal beleid (ca. € 10.000).
Het Schienvat is (voorlopig) niet in staat om zonder de subsidie te overleven.
Indien het Schienvat alle achterstallige subsidies ontvangt, staat het eigen
vermogen ongeveer op € 0,00. Bij het verlenen van minder subsidie blijft het
Schienvat met een schuld kampen en komt het voortbestaan in het geding. Dit
zal negatieve gevolgen hebben op het verenigings- en dorpsleven in Kantens.
Het Schienvat is de enige accommodatie in het dorp met meerdere ruimten en
functies en is dus van groot belang voor de vitaliteit en de leefbaarheid van
Kantens.
Financiële consequenties
Er wordt gevraagd € 10.000 subsidie te financieren uit de Algemene Reserve.
Begin 2014 is het hele subsidiebedrag van € 20.042 afgevloeid naar de
Algemene Reserve.
Voorstel
Uw raad wordt om toestemming gevraagd om de subsidie voor 2013 alsnog te
verlenen. € 10.042 te dekken uit de post lokaal sociaal beleid 2014 en het
tekort van € 10.000 te dekken uit de Algemene Reserve.
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