Het college van de gemeente Kampen,
Gelezen het voorstel van 11 februari 2014, kenmerk 14ADV00016;
Gelet op de Algemene subsidieverordening Kampen 2007 en het Uitvoeringsbesluit subsidies 2013;
Besluit vast te stellen de

2e wijziging van het Uitvoeringsbesluit subsidies 2013

Artikel I
Onderdeel 8.3 (Inzameling huishoudelijk oud papier) van Hoofdstuk II (Bijzondere bepalingen) van het
Uitvoeringsbesluit subsidies 2013 komt als volgt te luiden:

Begripsbepaling: Naast de reguliere inzameling van huishoudelijk oud papier en karton door de
gemeente, kan het college op grond van de Afvalstoffenheffing andere organisaties aanwijzen als
inzamelaar daarvan. De gemeente biedt hierdoor aan inwoners een extra mogelijkheid om oud papier
en karton van het restafval te scheiden. Door deze subsidieregeling worden organisaties gestimuleerd
zich als inzamelaar te laten aanwijzen en daarmee ook hun zelfredzaamheid te vergroten.
Artikel 1 Criteria voor subsidieverlening
Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan verenigingen en stichtingen, die huishoudelijk oud papier en
karton inzamelen. De organisatie heeft al schriftelijke toestemming (aanwijzing) van het college om
huishoudelijk oud papier en karton in te zamelen.
Artikel 2 Subsidievorm
Niet van toepassing.
Artikel 3 Grondslag subsidie
De subsidie bedraagt een vast bedrag:
A. per kilo huishoudelijk oud papier en karton: een basisbedrag van € 0,05 per kilo;
B. wanneer het oud papier en karton door de instelling zelf naar een door het college aangewezen
afvalbrengpunt wordt gebracht: bovenop het basisbedrag € 0,035 per kilo;
C. wanneer het totaalgewicht oud papier en karton ingezameld met een afzetcontainer, per container
3000 kg of meer bedraagt: bovenop het basisbedrag € 0,035 per kilo.
Artikel 4 Indieningstermijn aanvraag
Een aanvraag om subsidie kan het hele jaar worden ingediend.
Artikel 5 Aanvullende/andere stukken bij aanvraag
Bij een aanvraag om subsidie wordt een werkplan van de activiteit met in ieder geval de frequentie,
locatie en middelen van de inzamelactiviteit.

Artikel 6 Subsidieplafond
Niet van toepassing.
Artikel 7 Wijze van behandeling van de aanvragen
Niet van toepassing.
Artikel 8 Voorschotverlening
Er wordt geen voorschot verleend.
Artikel 9 Indieningtermijn aanvraag tot subsidievaststelling
Door de subsidieontvanger wordt uiterlijk voor 1 februari een aanvraag tot vaststelling van de subsidie
ingediend.
Artikel 10 Aanvullende stukken bij aanvraag tot subsidievaststelling
De aanvraag tot vaststelling van de subsidie gaat vergezeld van weegbonnen.

Artikel II Inwerkingtreding
Deze wijziging treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2014.
Artikel III Overgangsbepalingen
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
2014 gold.

urgemee ster en wethouders van de gemeente Kampen,

