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Voorstel
1. De Algemene subsidieverordening 2019 vaststellen.
Argumenten
1.1 De jaarlijks toe te kennen subsidies en de eenmalige subsidies worden verstrekt op
grond van de door de raad vastgestelde Algemene subsidieverordening en de door het
college vastgestelde subsidieregels.
Sinds 1 januari 2018 is de aanvraagtermijn voor subsidies aangepast en verruimd.
Voorheen kon de structurele subsidie aangevraagd worden tussen 1 juni en 1 september
en de eenmalige subsidie tussen 1 september en 1 oktober en tussen 1 maart en april.
In de praktijk is gebleken dat een verruiming van de aanvraagtermijnen een positief
effect heeft. Dit blijkt ondermeer uit het feit dat aanvragen veel vaker tijdig binnen komen.
De nieuwe aanvraagtermijn wijkt echter af van de aanvraagtermijn die is opgenomen in
de Algemene subsidieverordening 2016 (hierna Asv 2016). Daarom wordt voorgesteld
de Asv 2016 in te trekken en de Algemene subsidieverordening 2019 (hierna Asv 2019)
vast te laten stellen door uw raad.
1.2 De huidige Asv die dateert van 12 april 2016 (ingangsdatum 1 mei 2016) is een
moderne en praktisch goed toepasbare verordening. De wijziging in de nieuwe Asv 2019
betreft dan ook alleen een technische wijziging op een aantal aspecten. Het betreft de
hierna genoemde wijzigingen.
Artikel 6
Aanvraag
1. Een aanvraag om subsidie wordt schriftelijk (digitaal) ingediend bij burgemeester en
wethouders met gebruikmaking van een aanvraagformulier.
Wijziging: Er is een extra vermelding tussen haakjes toegevoegd dat de aanvragen
digitaal plaatsvinden.
Artikel 7
Aanvraagtermijn
1. Een aanvraag om een subsidie die per kalenderjaar wordt verstrekt, wordt ingediend
uiterlijk 15 september voorafgaand aan het jaar of de jaren waarop de aanvraag
betrekking heeft.
2. Aanvragen om subsidie voor een eenmalige activiteit in een kalenderjaar worden
ingediend tussen 1 juni en 15 september voorafgaand aan dat kalenderjaar of
tussen 1 maart en 1 april in dat kalenderjaar.
3 Bij subsidieregeling kunnen andere termijnen worden gesteld.
Wijziging:
Lid 1. Voorheen kon ingediend worden tot uiterlijk 1 september.
Lid 2. Voor de 1e tranche van de eenmalige subsidies is de termijn gewijzigd in 1 juni tot
15 september. Voorheen was dit 1 september tot 1 oktober. De aanvraagtermijn voor de
2e tranche is ongewijzigd gebleven.

Artikel 8
Beslistermijn
1. Burgemeester en wethouders beslissen op een aanvraag om een subsidie als
bedoeld in artikel 7, eerste lid, uiterlijk op 15 december van het jaar waarin de
aanvraag is ingediend.
Wijziging
Voorheen was de beslissing uiterlijk op 1 december.
Artikelsgewijze toelichting
Artikel 13
Eindverantwoording subsidies tot en met € 25.000
Kenmerkend voor subsidies tot en met € 25.000 is dat deze op basis van vertrouwen
worden verleend; er wordt niet meer standaard om verantwoording gevraagd. Er kan wel
steekproefsgewijs gecontroleerd worden.
In plaats daarvan geldt een actieve meldingsplicht voor de subsidieontvanger bij niet
nakoming van de voorwaarden (zie artikel 9). Achteraf kan een risicogeoriënteerde
controle plaatsvinden bij de subsidieontvanger.
Wijziging
Toegevoegd is: Er kan steekproefsgewijs gecontroleerd worden.
Risico’s
Een Asv is in essentie een wettelijke grondslag voor het toekennen van subsidies aan
bepaalde activiteiten. Daarnaast legt het ook de procedure vast. De Asv regelt het
proces van aanvragen, 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 verantwoordingsplicht van de subsidieontvanger. De subsidieontvangers met een
subsidie boven de € 25.000,00 moeten jaarlijks een verantwoording overleggen (zie
artikel 14 en 15 van de Asv 2019). Hiermee denken wij de risico’s beheersbaar te
kunnen houden.
Alternatieven
Het niet vaststellen van de Asv 2019 zal betekenen dat de Asv 2016 gehanteerd zal
blijven als toetsingskader voor de subsidieaanvragen. Gelet op de positieve ervaringen
met het verruimen van de aanvraagtermijnen is dit niet wenselijk.
Uitvoering
Na de vaststelling van de Asv 2019 door uw gemeenteraad wordt deze verordening
geplaatst op de gemeentelijke website. Vanaf 1 juni 2019 zal het afhandelen van de
aanvragen plaatsvinden op grond van de Asv 2019. De subsidieaanvragen voor 2020 die
vanaf 1 juni 2019 ingediend kunnen worden zullen plaatsvinden op grond van de Asv
2019.
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