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 Datum 18 juli 2022 
 Behandeld door Roos Vollemans 
 Bijlage  
   
 Onderwerp Uw brief aan de gemeenteraad over de druk op de budgetten voor de sociale basis 

 

   

 Geachte organisaties, 
 

Hartelijk dank voor uw brief over de druk op de budgetten voor de sociale basis aan de 

gemeenteraad. De gemeenteraad heeft mij 1 juni 2022 benoemd als wethouder en mij tevens 

verzocht als coördinerend wethouder uw brief te beantwoorden. 

 

Laat ik beginnen te zeggen dat ik grote waardering heb voor het werk dat jullie als partners binnen 

de sociale basis verrichten. Een goede basis aan laagdrempelige activiteiten waar Amsterdammers 

gebruik van kunnen maken is van groot belang voor de stad.  

 

In uw brief vraagt u het volgende: 

a.) Dat het subsidieplafond voor de sociale basis jaarlijks met tenminste het gemiddelde 

inflatiepercentage wordt verhoogd. 

b.) Dat de looncomponent voor organisaties met personeel in 2023 met 4,5 % wordt 

gecompenseerd. 

c.) Dat nieuwe organisaties, die in 2022 voor 2023 een beroep gaan doen op de subsidieregeling 

sociale basis en vallen binnen de voorwaarden, die daarvoor gelden, ook worden opgenomen in de 

sociale basis en dat daarvoor het subsidieplafond navenant wordt verhoogd. 

d.) Dat organisaties, die al vallen onder de subsidieregeling sociale basis maar in 2022 weer door 

incidentele subsidies het hoofd boven water is gehouden, per 2023 weer in de subsidieregeling 

worden opgenomen. Het geld dat daarvoor nodig is beschikbaar stellen via een ophoging van het 

subsidieplafond. 

e.) Dat geen extra bezuinigingen zullen plaatsvinden op het subsidiebudget voor de sociale basis in 

2023. Als door bezuinigingen het subsidieplafond niet verhoogd kan worden, dan pleiten wij 

ervoor de voorgestelde verhogingen van het subsidieplafond sociale basis te financieren met het 

budget voor de buurtbudgetten en/of de subsidieregeling Integraal Maatschappelijk Initiatief. 
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Tenslotte pleit u ervoor dat op korte termijn in overleg met u bekeken gaat worden, op welke wijze 

de subsidieverordening zodanig kan worden gerepareerd, dat voor de toekomst de voornoemde 

problemen niet meer zullen ontstaan. 

 

Ik ben me ervan bewust dat jullie als partners te maken hebben met veel financiële uitdagingen. 

Die uitdagingen gelden ook aan de kant van de gemeente. Ondanks de druk op budgetten is er de 

afgelopen jaren voor gekozen om niet te besparen op het budget voor de sociale basis, juist om 

het niveau aan laagdrempelige activiteiten op peil te houden. De begroting voor 2023 wordt in het 

najaar door de Raad vastgesteld. Bij de begrotingsvaststelling wordt ook de nominale 

compensatie bepaald: het percentage waarmee subsidiebudgetten worden verhoogd als gevolg 

van prijscompensatie. Helaas is er onvoldoende financiële ruimte om budgetten voor de sociale 

basis aanvullend op dat percentage nog verder te verhogen.  

Deze informatie is ook met partners in de sociale basis gedeeld in de informatiebijeenkomst in de 

Uilenburgersjoel van 30 juni jongst leden. Een tweede bijeenkomst wordt georganiseerd op 8 

september aanstaande. Meer informatie kunt u vinden op amsterdam.nl/socialebasis 

 

Hieronder geef ik puntsgewijs mijn reactie op uw vragen: 

 

a. Jaarlijks wordt door de gemeenteraad bij de begrotingsvaststelling, zoals hierboven 

benoemd, de nominale compensatie bepaald. Het Cultureel Plan Bureau (CPB) geeft een 

richtlijn mee voor het vaststellen van deze compensatie. Hierbij wordt gerekend met een 

gemiddelde van de loonontwikkeling en de prijsontwikkeling. De Raad kan bij de 

begroting besluiten om van de richtlijn zoals door het CPB meegegeven af te wijken.    

Subsidieplafonds worden met het door de gemeenteraad vastgestelde percentage aan 

nominale compensatie opgehoogd. De gemeente kan niet de volledige inflatie 

compenseren. 

 

b. In de berekening van de nominale compensatie wordt, zoals hierboven beschreven, ook 

rekening gehouden met een looncomponent. Vanaf 2022 heeft het Rijk een compensatie 

beschikbaar gesteld aan gemeenten voor de CAO-verhoging zorg en welzijn. Deze 

compensatie is bij lange na niet dekkend voor de stijgende kosten van alle partners in het 

sociaal domein. Wij hebben dan ook moeten besluiten om deze compensatie aan te 

wenden, daar waar de grootste knel is ontstaan, bij partners die specialistische vormen 

van zorg en ondersteuning bieden.  

 

c. Er wordt jaarlijks voor activiteiten in de sociale basis tientallen miljoenen euro’s meer 

aangevraagd aan subsidie, dan beschikbaar is. Het is aan de stadsdelen om hierin 

afwegingen te maken. Dit doen ze op basis van de criteria uit de Subsidieregeling. De 

opgave zoals vastgelegd in de Gebiedsgerichte Uitwerkingen zijn hierin een belangrijke 

leidraad. Het totaalbudget voor de sociale basis kan niet meegroeien met het aantal 

aanvragen. Binnen het beschikbare budget zullen altijd keuzes gemaakt moeten worden.  

 

d.  De subsidieregeling beschrijft welke activiteiten voor subsidie in aanmerking komen. 

Voor 2023 is aan de subsidiabele activiteiten niets veranderd. Dat betekent niet dat 



  Gemeente Amsterdam Datum 18 juli 2022 

  Kenmerk  

  Pagina 3 van 3 

partijen die in 2022 subsidie ontvingen, in 2023 weer subsidie krijgen. Stadsdelen maken 

jaarlijks afwegingen met betrekking tot te subsidiëren activiteiten. 

 

e. De afgelopen jaren is een beweging gemaakt om het totaalbudget dat beschikbaar is voor 

de sociale basis over de stadsdelen te verdelen langs de opgave. Voor 2023 geldt dat dit 

het laatste jaar is van deze herverdeling. Dat betekent dat sommige stadsdelen meer 

budget beschikbaar hebben dan in 2022 en andere stadsdelen minder.  Het totaalbudget 

voor de sociale basis voor 2023 is nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van het budget 

voor 2022. Het budget wordt verhoogd met de nominale compensatie zoals deze bij de 

begroting 2023 wordt vastgesteld.  

 

Er zijn ook andere beleidsprioriteiten die we als college belangrijk vinden. De inzet op 

democratisering en buurtparticipatie middels buurtbudgetten is er daar één van. Het vinden van 

middelen voor de sociale basis binnen het instrumentarium voor democratisering is daarom op dit 

moment niet aan de orde.  

 

Ik vertrouw u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u 

contact opnemen via r.vollemans@amsterdam.nl. 

 
Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Shula Rijxman, 

Wethouder Zorg, Maatschappelijke ontwikkeling, Publieke gezondheid en Preventie 
 

 


