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Inleiding 

Er is een wijziging opgenomen in de Algemene subsidie 

verordening 2016 (hierna Asv 2016 genoemd). De wijzi- 

ging betreft de reikwijdte waarvoor subsidie aange- 

vraagd kan worden. Zo wordt voorgesteld om de Asv uit 

te breiden met de beleidsterreinen: bodem en asbest, 

duurzaamheid en platteland. Daarnaast wordt voorge- 

steld het beleidsterrein ‘promotie van de kernen’ te 

wijzigen in economie en arbeidsparticipatie zodat er 

meer wettelijke subsidiemogelijkheden zijn op dit 

gebied. Met de vaststelling van de Asv 2016 wordt de 

Asv 2015 vervangen. 

De Asv 2016 treedt op 1 mei 2016 in werking en vanaf 

dat moment gelden dan het kader en de procedures die 

in de Asv 2016 opgenomen zijn voor het behandelen 

van de aanvragen voor subsidies. 

Naast de wijziging van de Asv wordt op dit moment 

eveneens de herijking van het Beleidskader Welzijn 

voorbereid. De ingangsdatum van het nieuwe beleids- 

kader is 1 januari 2018. De herijking zal plaatsvinden 

met inachtneming van de brief van de Rekenkamer- 

commissie. Binnenkort zult u in een separate bijeen- 

komst geïnformeerd worden over de procedure van 

deze herijking. 

Argumenten 

1.1 De Algemene verordening 2015 (hierna Asv 

2015) dient te worden aangepast, om zo subsidie- 

verstrekking voor de beleidsthema'’s economie en 

arbeidsparticipatie, bodem en asbest, duurzaamheid 

en platteland mogelijk te maken. Voor de overige 

zaken blijft de Asv geheel in stand en zullen er geen 

nieuwe of gewijzigde artikelen toegevoegd worden. 

1.2 Economie en arbeidsparticipatie is één van de 4 

speerpunten uit de sociaal economische visie. Door 

dit beleidsterrein toe te voegen is het mogelijk 

subsidieregels vast te stellen ten behoeve van de 

actieplannen van dit speerpunt uit de sociaal 

economische visie. Met deze aanpassing wordt het 

onderdeel ‘promotie van de kernen’ opgenomen in 

het beleidsterrein Economie en Arbeidsparticipatie. 



1.3 Met het oog op de voorgestane plan-project- 

matige aanpak van het asbestvraagstuk is het 

wenselijk de reikwijdte van artikel 2, lid 1 Asv aan te 

passen met het beleidsthema “Bodem en Asbest”. 

U hebt drie moties aangenomen waarin u ons 

oproept voortvarend aan de slag te gaan met de 

aanpak van het asbestvraagstuk. Door opname van 

het beleidsterrein “Bodem en Asbest” in de Asv 2016 

en het eventueel opstellen van subsidieregels wordt 

hierin uniformiteit gecreëerd in de verlening c.q. 

vaststelling van deze subsidies. Daarnaast is sprake 

van vereenvoudiging in de afhandeling van subsidie- 

aanvragen, immers voor subsidies onder de € 25.000 

hoeft er geen verantwoording te worden afgelegd. 

1.4 Door duurzaamheid als beleidsthema in de Asv 

2016 op te nemen, wordt een wettelijke grondslag 

gecreëerd voor het verstrekken van subsidies en 

kunnen subsidieregels worden opgesteld. 

U hebt in uw vergadering van 6 oktober 2015 de 

Beleidsnota grootschalige duurzame energiebronnen 

vastgesteld. In paragraaf 10.3 zijn een aantal aanbe- 

velingen gedaan voor korte termijn doorvertaling. Eén 

daarvan betreft het opnemen van een bepaling in de 

Asv dat wij in voorkomende gevallen beleidsregels 

kunnen vaststellen voor uitvoering van het duurzaam- 

heidsfonds. 

1.5 Omdat in 2016 middelen beschikbaar gesteld 

worden voor sloop van voormalig agrarisch vastgoed 

is het wenselijk het beleidsterrein Platteland op te 

nemen in de Asv 2016. Daardoor wordt een wettelijke 

grondslag gecreëerd voor de subsidieverstrekking en 

kunnen hiervoor subsidieregels opgesteld worden. 

Onderdeel van dit beleidsterrein is ‘sloop van voor- 

malig agrarisch vastgoed’. U hebt in uw vergadering 

van 12 december 2015 de nota Grond voor gebruik 

vastgesteld. Daarin is onder meer ingegaan op vrij- 

komende bebouwing en aanpak van verwijdering van 

voormalig vastgoed. 

1.6 Omdat de Asv 2016 wordt vastgesteld, kunnen 

de Asv 2015 en de Subsidieverordening duurzaam- 

heidsprojecten Hof van Twente 2012, worden 

ingetrokken. Voor het uitvoeren van het bestuurlijke 

project duurzaamheid heeft u op 12 juni 2012 de 

hierboven genoemde verordening vastgesteld. Die 

verordening is gebruikt om nadere subsidieregels op 

te stellen voor de beoordeling van aanvragen om 

subsidie voor bijvoorbeeld een bijdrage voor het 

plaatsen van zonnepanelen. Het bestuurlijke project 

duurzaamheid is inmiddels afgesloten. Van de 

verordening wordt geen gebruik meer gemaakt. 

Intrekking van de verordening ligt voor de hand. 



Risico’s 

Een Asv is in essentie een procedure c.q. proces- 

verordening. De Asv regelt het proces van aan- 

vragen, verlenen/afwijzen en vaststellen van 

subsidies. In dit opzicht zijn met het vaststellen van 

de verordening geen onverwachte risico's te 

verwachten. 

Het is het college toegestaan, daar waar er nog 

twijfels zijn, nadere regels te stellen bij de verant- 

woordingsplicht van de subsidieontvanger. Des 

ubsidieontvangers met een subsidie boven de 

€ 25.000,00 moeten jaarlijks een verantwoording 

overleggen (zie artikel 14 en 15 van de Asv 2016). 

Hiermee denken wij de risico’s beheersbaar te 

kunnen houden. 

Alternatieven 

Het niet vaststellen van de Asv 2016 zal betekenen 

dat de Asv 2015 gehanteerd zal blijven als toetsings- 

kader voor de subsidieaanvragen. Dit is niet wense- 

lijk, omdat er dan geen juridische grondslag bestaat 

voor het verlenen van subsidies op de beleids- 

terreinen Economie en Arbeidsparticipatie, Bodem en 

Asbest, Duurzaamheid en Platteland. Dit alternatief 

betekent ook dat de subsidieverordening duurzaam- 

heidsprojecten blijft bestaan zonder dat daarvan 

gebruik wordt gemaakt. 

Uitvoering 

Na de vaststelling van de Asv 2016 door de 

gemeenteraad wordt deze verordening geplaatst op 

de gemeentelijke website en zal een melding worden 

gedaan in het Hofweekblad. Publicatie vindt plaats op 

overheid.nl. Het afhandelen van de aanvragen om 

subsidies voor de beleidsterreinen genoemd onder 

art. 2 lid 1 onder a tot en met k zal vanaf 1 mei 2016 

worden afgedaan aan de hand van de Asv 2016. 
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