
 

Betreft schriftelijke vragen over: indexering subsidies bij publieke bekostiging 
 
Castricum, 1 november 2018 

 

Geacht college, 

Tijdens de commissie Algemene Zaken op 13 september hebben we, naar aanleiding van informatie 

van de VNG, vanuit GroenLinks vragen gesteld met betrekking tot de indexering van verstrekte 

subsidie in de afgelopen jaren. De brief van de VNG had betrekking op CAO-akkoorden voor 

verschillende sectoren. Binnen gemeente Castricum had dit in ieder geval betrekking op Stichting 

Welzijn, Bibliotheek Kennemerwaard en Toonbeeld. In de beantwoording heeft het college 

aangegeven dat er een indexering plaats heeft gevonden. Tijdens de vergadering hebben wij 

aangegeven dat dit anders was dan de informatie die wij hadden, waarop deed wethouder 

toegezegd heeft dit nogmaals na te kijken, waar het uitblijven van een reactie betekent dat het 

antwoord van het college blijft staan.  

Tot op heden hebben wij van het college geen andere informatie mogen ontvangen, maar navraag bij 

de betreffende organisaties heeft ons wel een geheel ander beeld gegeven. Zij geven allen aan dat er 

ruim tien jaar geen indexering plaats heeft gevonden (wel flinke bezuinigingen) en dat er pas vanaf 

dit jaar ruimte is voor indexering bij subsidie (maar dat dit in sommige gevallen te laat was om dit 

mee te nemen in de subsidieaanvraag en het sowieso lager is dan de inflatie of CAO-ontwikkelingen). 

Het gevolg is dat de volledige inflatie en salarisontwikkelingen ten laste van de organisatie is 

gekomen en dit uit de eigen bedrijfsvoering opgevangen moest worden.  

Tegelijkertijd zien we dat vanuit het college (en de raad) dat de verwachtingen voor deze organisaties 

het zelfde blijft. Wij zijn blij dat deze instellingen nog bestaan binnen onze gemeente, waar we zien 

dat dit geen vanzelfsprekendheid meer is in gemeentes in Nederland. Wel vinden we dat we 

enerzijds realistisch moeten zijn in wat we mogen verwachten van deze partijen als we de 

kostenstijging slechts beperkt dekken. Anderzijds zijn we van mening dat als we nieuwe taken bij 

deze partijen neerleggen dat hier een redelijke tegemoetkoming tegenover moet staan. 

Graag krijgen wij antwoord op de volgende vragen: 

1. Wij gaan er van uit dat u de raad juiste informatie wil geven, en niet alleen omdat dat 

wettelijk vereist is. Waarom is het college dan niet teruggekomen op het onderwerp zoals 

beloofd, toen bleek dat er inderdaad geen indexering heeft plaatsgevonden? De indruk 

wordt nu gewekt dat deze wel heeft plaatsgevonden, terwijl wij inmiddels zeker weten dat 

dit niet het geval is. 

2. Voor welke organisaties hebben de afgelopen twee tot tien jaar geen indexering van de 

subsidie (die de gemeente nu onder Publieke Bekostiging sorteert) plaatsgevonden,? 



3. Waarom heeft er geen indexering plaatsgevonden? 

4. Waarom is deze met het aantrekken van de economie niet weer in gang gezet? 

5.  Bent u bereid voor de diverse organisaties die in aanmerking komen voor indexering een 

overzicht te maken hoeveel inkomsten (eventueel bij benadering) zij zijn misgelopen over 

een periode van de afgelopen tien jaar door het niet indexeren? Graag zien wij dit overzicht 

in een document, gericht aan de raad. 

6. Bent u het met ons eens dat deze organisaties van groot belang zijn voor de leefbaarheid, 

ontwikkelingskansen van mensen en de verbinding in de Castricumse samenleving? 

7. Bent u het met ons eens dat de stijging van de kosten voor deze organisaties enerzijds en het 

niet indexeren door de gemeente anderzijds deze organisaties, terwijl van hen wel dezelfde 

kwaliteit wordt verwacht, deze organisaties te zwaar onder druk zet? 

8. Bent u het met ons eens dat sommige van deze organisaties, die aan onze gemeente 

belangrijke diensten verlenen, deze diensten uit eigen middelen hebben bekostigd? 

9. Bent u het met ons eens dat de druk op de organisaties door niet indexeren vanuit de 

gemeente niet mag leiden tot slechtere dienstverlening en een verslechtering van ons 

culturele klimaat of het eventuele verdwijnen van de organisaties in kwestie? 

10. Bent u het met ons eens dat de gemeente normaal moet betalen voor de diensten die voor 

haar worden verricht? 

11. Wat zijn uw voornemens vanaf nu met betrekking tot de indexering van subsidies? 

 

Wij zien de beantwoording graag binnen de gestelde termijn van 30 dagen tegemoet. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de fractie van GroenLinks 


