Het college van de gemeente Kampen,
Gelezen het voorstel van 17 december 2013, kenmerk 13ADV00646;
Gelet op de Algemene subsidieverordening Kampen 2007 en het Uitvoeringsbesluit subsidies 2013;
Besluit vast te stellen de

1e wijziging van het Uitvoeringsbesluit subsidies 2013
Artikel I
De volgende onderdelen van het Uitvoeringsbesluit subsidies 2013 komen te vervallen:
a. 5.9 (Regeling Jubilea);
b. 5.12, paragraaf 1 (Sport en gehandicapten);
c. 5.12, paragraaf 2 (Kadervorming sport);
d. 5.12, paragraaf 3 (Sporttechnisch kader);
e. 5.12, paragraaf 4 (Sportevenementen);
f. 5.12, paragraaf 5 (Incidentele sportactiviteiten);
g. 6.3 (Emancipatiewerk);
h. 6.6 (Vreemdelingen);
i. 6.7 (Vrijwilligersbeleid);
j . 6.12 (Jeugdhulpverlening, ambulant jongerenwerk, diverse organisaties);
k. 6.15 (Steunpunt Mantelzorg/V rij willige thuiszorg);
I. 6.20 (Seniorenwerk; professioneel);
m. 6.21 (Facilitaire ondersteuning welzijnsinstellingen);
n. 7.1 Jeugdgezondheidszorg.
Artikel II
Het jaartal 2013 wordt in alle artikelen met de titel 'Grondslag subsidie' in Hoofdstuk II (Bijzondere
bepalingen) van het Uitvoeringsbesluit subsidies 2013 vervangen door het jaartal 2014.
Artikel III
In de in bijgaande lijst (Bijlage) opgenomen onderdelen van Hoofdstuk II (Bijzondere bepalingen) van
het Uitvoeringsbesluit subsidies 2013 worden bij de artikelen 'Grondslag subsidie' het daar vermelde
bedrag vervangen door het in de bijgaande lijst onder 'bedrag 2014' vermelde bedrag.

Artikel IV
Onderdeel 6.4 (Integratiebeleid) van Hoofdstuk II (Bijzondere bepalingen) van het Uitvoeringsbesluit
subsidies 2013 komt als volgt te luiden:
Voor subsidie op grond van het Integratiebeleid komt de volgende stichting in aanmerking:
Stichting Artikel 1 Overijssel.
Artikel 1 Criteria voor subsidieverlening
De te organiseren/uit te voeren activiteiten dienen te voldoen aan de eisen van de Wet gemeentelijke
antidiscriminatievoorzieningen (Wga).
Artikel 2 Subsidievorm
Het college van burgemeester en wethouders verstrekt een subsidie in de vorm van een
budgetsubsidie.
Artikel 3 Grondslag subsidie
De subsidie bedraagt in 2014 maximaal (€ 0,27 per inwoner), € 13.797,Artikel 4 Indieningstermijn aanvraag
De aanvraag van de subsidie wordt uiterlijk 13 weken voor de aanvang van het boekjaar ingediend.
Artikel 5 Aanvullende/andere stukken bij aanvraag
Een begroting en werkplan van het jaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.
Artikel 6 Subsidieplafond
Er is een subsidieplafond vastgesteld.
Artikel 7 Wijze van behandeling van de aanvragen
Niet van toepassing.
Artikel 8 Voorschotverlening
De gemeente Kampen verstrekt de aanvrager op verzoek een voorschot tot 100% van de verleende
subsidie.
Artikel 9 Indieningstermijn aanvraag tot subsidievaststel ling
De aanvraag tot subsidievaststelling wordt voor 31 maart van het jaar volgend op het boekjaar
ingediend.

Artikel V
Onderdeel 6.18 van Hoofdstuk II (Bijzondere bepalingen) van het Uitvoeringsbesluit subsidies 2013
komt als volgt te luiden:
Voor subsidie op grond van integraal jeugdbeleid komt de volgende stichting in aanmerking:
Stichting Youth for Christ Kampen.
Artikel 1 Criteria voor subsidieverlening
De te organiseren/uit te voeren activiteiten dienen er toe bij te dragen dat Kamper jongeren (tot 23
jaar) gestimuleerd en geactiveerd worden op sociaal cultureel gebied. De activiteiten:
sluiten aan op signalen uit de doelgroep;
zijn gericht op het leren omgaan en hanteren van normen en waarden in de sociale omgang met
mensen;
stimuleren met name de zelfbeschikking en zelfontplooiing van de jeugdigen.
Artikel 2 Subsidievorm
Het college van burgemeester en wethouders verstrekt een structurele subsidie in
de vorm van een budgetsubsidie.
Artikel 3 Grondslag subsidie
De subsidie bedraagt in 2014 maximaal € 8.000,--.
Artikel 4 Indieningstermijn aanvraag
De aanvraag van de subsidie wordt uiterlijk 13 weken voor de aanvang van het boekjaar ingediend.
Artikel 5 Aanvullende/andere stukken bij aanvraag
Een begroting en werkplan van het jaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.
Artikel 6 Subsidieplafond
Er is geen subsidieplafond vastgesteld.
Artikel 7 Wijze van behandeling van de aanvragen
Niet van toepassing.
Artikel 8 Voorschotverlening
De gemeente Kampen verstrekt de aanvrager op verzoek een voorschot tot 100% van de verleende
subsidie, overeenkomstig de gemaakte afspraken.
Artikel 9 Indieningstermijn aanvraag tot subsidievaststelling
De aanvraag tot subsidievaststelling wordt voor 31 maart van het jaar volgend op het boekjaar
ingediend.
Artikel 10 Aanvullende stukken bij aanvraag tot subsidievaststelling
Een inhoudelijk en financieel verslag van het boekjaar.

Artikel VI
Onderdeel 8.1 (Stedelijke vernieuwing Kampen) van Hoofdstuk II (Bijzondere bepalingen) van het
Uitvoeringsbesluit subsidies 2013 wordt als volgt gewijzigd:
A

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

Bestaande tekst
De gemeenteraad stelt jaarlijks het
subsidieplafond vast dat voor het desbetreffende
begrotingsjaar ten hoogste beschikbaar is voor
de verlening van subsidies op grond van deze
bepaling.

Nieuwe tekst
Het college stelt jaarlijks het subsidieplafond vast
dat voor het desbetreffende begrotingsjaar ten
hoogste beschikbaar is voor de verlening van
subsidies op grond van deze bepaling.

B

Artikel 4 komt te vervallen.

C

Artikel 6, tweede lid wordt als volgt gewijzigd:

Bestaande tt-kst
2. Alle aanvragen om subsidie op grond van
deze bepaling worden in volgorde van
binnenkomst behandeld.

D

Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd:

Bestaande tekst
1. Burgemeester en wethouders beslissen
binnen acht weken na de datum van
ontvangst van een aanvraag omtrent het
verlenen van subsidie. Indien burgemeester
en wethouders niet binnen acht weken
beslissen over de aanvraag, stellen zij de
aanvrager schriftelijk in kennis van de termijn
waarbinnen een beslissing tegemoet kan
worden gezien.
2.

Nieuwe tekst
2. Een aanvraag om subsidie op grond van
deze bepaling wordt ingediend tussen 1
januari en 1 april van het lopende
begrotingsjaar.

Nieuwe tekst
1. Burgemeester en wethouders nemen voor 1
juli een besluit op de aanvraag om verlening
van subsidie. Indien burgemeester en
wethouders niet voor 1 juli beslissen over de
aanvraag, stellen zij de aanvrager schriftelijk
in kennis van de termijn waarbinnen een
beslissing tegemoet kan worden gezien.
2.

Honorering van aanvragen die in aanmerking
komen voor subsidie en die niet worden
geweigerd, geschiedt in volgorde van de
door burgemeester en wethouders
aangebrachte rangschikking, totdat het voor
de betrokken subsidie vastgestelde
subsidieplafond is bereikt.

3.

Bij rangschikking van de aanvragen hanteren
burgemeester en wethouders de volgende
aspecten, waarbij alle aanvragen eerst op
criterium a en vervolgens criterium b worden
getoetst:

Bij hun besluit omtrent subsidieverlening
bepalen zij voorlopig de hoogte van de
subsidie.

a.

ligging van het pand of object binnen het
beschermd stadsgezicht;

b. volgorde van binnenkomst van de
aanvragen.

Voor criterium a geldt dat maximaal 70% van
het totaal beschikbare budget voor
aanvragen met een pand of object binnen het
beschermd stadsgezicht beschikbaar is.
F

Artikel 9, onder 1, komt te vervallen.

G

Artikel 24, onder i, komt te vervallen en in verband hiermee wordt onder h (slot)';' vervangen
door

H

Artikel 25 wordt als volgt gewijzigd:

Bestaande tekst
1. Burgemeester en wethouders kunnen

Nieuwe tekst
1. Burgemeester en wethouders kunnen

subsidie verlenen in de subsidiabele kosten

subsidie verlenen in de subsidiabele kosten

van restauratie, noodherstel en

van restauratie, noodherstel en

haalbaarheidsonderzoek.

haalbaarheidsonderzoek.

2. Onder de subsidiabele kosten van een
restauratie wordt verstaan:
a. - het deel van de aanneemsom dat
betrekking heeft op het herstel van

2. Onder de subsidiabele kosten van een
restauratie wordt verstaan:
a. - het deel van de aanneemsom dat
betrekking heeft op het herstel van

(onderdelen van) het casco;
- onderdelen die de monumentale
waarde van het pand mede bepalen,

(onderdelen van) het casco;
- onderdelen die de monumentale
waarde van het pand mede bepalen.

zoals decoratieve gevelelementen en

zoals decoratieve gevelelementen en

interieuronderdelen zoals
betimmeringen, plafonds en

interieuronderdelen zoals
betimmeringen, plafonds en

schoorsteenmantels, dit ter beoordeling

schoorsteenmantels, dit ter beoordeling

door burgemeester en wethouders;
b. de kosten van architect en constructeur,

c.

door burgemeester en wethouders;
b. de kosten van architect en constructeur,

alsmede de kosten van toezicht en de
kostenbewaking, voor zover deze

alsmede de kosten van toezicht en de
kostenbewaking, voor zover deze

betrekking hebben op de ingevolge

betrekking hebben op de ingevolge

onder a als subsidiabel aan te merken
restauratiewerkzaamheden;
de kosten die voortvloeien uit het
herstel van onvoorziene bouwkundige

onder a als subsidiabel aan te merken
restauratiewerkzaamheden;

gebreken die tijdens de
restauratiewerkzaamheden worden
geconstateerd. Hiertoe dient, voordat
tot de werkzaamheden wordt
overgegaan, een afzonderlijke
subsidieaanvraag te worden
ingediend;
d. het deel van de legeskosten dat

c.

het deel van de legeskosten dat

betrekking heeft op de ingevolge onder

betrekking heeft op de ingevolge onder a

a, b en c vastgestelde subsidiabele

en b vastgestelde subsidiabele kosten;

kosten;
e.

d. de BTW over de ingevolge onder a en b

de BTW over de ingevolge onder a, b en

vastgestelde subsidiabele kosten, voor

c vastgestelde subsidiabele kosten, voor
zover deze niet bij 's rijksbelastingen kan

zover deze niet bij 's rijksbelastingen kan
worden teruggevorderd.

worden teruggevorderd.
I

Artikel 26 wordt als volgt gewijzigd:

Bestaande tekst
1. De subsidie wordt verleend onder de
verplichting dat:
a.

binnen een bij de verlening van de
subsidie door burgemeester en
wethouders te bepalen termijn met de
werkzaamheden wordt begonnen en dit
schriftelijk wordt gemeld aan
burgemeester en wethouders;

b. de werkzaamheden zijn voltooid vóór
een bij de verlening te bepalen tijdstip;
c.

d.

2.

niet wordt afgeweken van het
goedgekeurde plan, behalve voor zover
voorafgaande schriftelijke toestemming
van burgemeester en wethouders is
verkregen;
de eigenaar de verkoop van het pand
waarvoor subsidie is gevraagd,
gedurende de termijn die aanvangt op
het moment van aanvragen van subsidie
en eindigt op het moment dat
burgemeester en wethouders de subsidie
vaststellen, terstond meldt aan
burgemeester en wethouders^

Indien het pand binnen een termijn van
vijftien jaar na de betaling van de subsidie
wordt verkocht, meldt de eigenaar dit
terstond aan burgemeester en
wethouders en kan de betaalde subsidie
worden teruggevorderd overeenkomstig
het percentage in artikel 31.

3. Het onder lid 2 bepaalde is niet van
toepassing bij echtscheiding of bij
beëindiging van een duurzame
samenlevingsrelatie indien een van
beiden als eigenaar in de woning
achterblijft en bij overlijden indien een
van de erfgenamen in de woning
achterblijft.

Nieuwe tekst
De subsidie wordt verleend onder de verplichting
dat:
a. binnen een bij de verlening van de subsidie
door burgemeester en wethouders te
bepalen termijn met de werkzaamheden
wordt begonnen en dit schriftelijk wordt
gemeld aan burgemeester en wethouders;
b. de werkzaamheden zijn voltooid vóór een bij
de verlening te bepalen tijdstip;
c. niet wordt afgeweken van het goedgekeurde
plan, behalve voor zover voorafgaande
schriftelijke toestemming van burgemeester
en wethouders is verkregen;
d.

de eigenaar de verkoop van het pand
waarvoor subsidie is gevraagd, gedurende
de termijn die aanvangt op het moment van
aanvragen van subsidie en eindigt op het
moment dat burgemeester en wethouders de
subsidie vaststellen, terstond meldt aan
burgemeester en wethouders^

4. Indien er sprake is van gedwongen
verkoop van de gerestaureerde woning
als gevolg van ziekte, werkloosheid,
overplaatsing of van andere bijzondere
omstandigheden, kunnen burgemeester
en wethouders geheel of gedeeltelijk
ontheffing verlenen van het bepaalde in
het tweede lid.

J

Artikel 28 komt te vervallen.

K

Artikel 29, onder 2, komt te vervallen onder vernummering van onderdelen 3 en 4 tot 2 en 3.

L

Artikel 31 komt te vervallen.

M

Artikel 43 wordt als volgt gewijzigd:

Bestaande tekst
1. De hoogte van de subsidie bedraagt 80
procent van de restauratiekosten.
2.

De hoogte van de subsidie bedraagt 50
procent van de onderhoudskosten.

O

Artikel 48, onder 4, komt te vervallen.

P

Artikel 55, onder 4, komt te vervallen.

Nieuwe tekst
1. De hoogte van de subsidie bedraagt 80
procent van de restauratiekosten met een
maximum van 5.000 euro.
2.

De hoogte van de subsidie bedraagt 50
procent van de onderhoudskosten met een
maximum van 1.000 euro.

Artikel VII
Deze wijziging treedt in werking op 1 januari 2014.
Artikel VIII
1. Op de vaststelling van subsidies die in het jaar 2013 zijn verleend, blijft het uitvoeringsbesluit van
toepassing zoals dat voor 1 januari 2014 gold.
2. Op de behandeling van bezwaarschriften die betrekking hebben op verleende of vastgestelde
subsidies over het jaar 2013 blijft het uitvoeringsbesluit van toepassing zoals dat voor 1 januari
ï14glold.
dus vastgesteld in de collegevergadering van 17 december 2013.
Burgemeesler en wethouders van de gemeente Kampen,

hFTGoedagebure, secretaris

drs. mr. B. Koelewijn, burgemeester

