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Subsidieverordening aardgasvoertuigen gemeente Oostzaan

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen
Artikel 1 Definities
In deze verordening wordt verstaan onder:
aanschaf of aanschaffen: eigenaar worden van, of een leasecontract sluiten voor minimaal drie
a.
jaar voor een aardgasvoertuig;
aanvraag: verzoek om het verlenen van subsidie als bedoeld in deze verordening;
b.
aardgasvoertuig: een personen-, bestelauto of een kleine vrachtauto met vier of meer wielen die
c.
minimaal 60 kilometer volledig op aardgas wordt aangedreven en minder weegt dan 3.500 kg;
voertuig moet voldoen aan de wettelijke eisen voor deelname aan het verkeer;
college: het college van burgemeester en wethouders;
d.
gemeente: de gemeente Oostzaan;
e.
subsidie: een door het college van burgemeester en wethouders bij besluit vastgesteld geldelijk
f.
bedrag, dat beschikbaar wordt gesteld door middel van een tankpas;
subsidieplafond: het bedrag dat beschikbaar is gesteld voor de verstrekking van subsidie voor
g.
“Stimulering aardgasauto’s” voortvloeiend uit de collegebesluiten over de provinciale gelden
voor Oostzaan uit de regeling “Lokale maatregelen luchtkwaliteit Noord-Holland 2008”;

Artikel 2 Toepassingsbereik
Deze verordening is van toepassing op:
rechtspersonen die feitelijk een vestiging hebben op het grondgebied van de gemeente en in het
a.
bezit zijn van één of meer bedrijfsauto’s, en
natuurlijke personen die zijn ingeschreven in de Gemeentelijke Basis Administratie van de geb.
meente.

Artikel 3 Bevoegdheid college
1.
2.
3.

Het college is bevoegd om te besluiten over het verstrekken van subsidies met inachtneming van
de door de raad in de gemeentebegroting opgenomen financiële middelen.
Het college is bevoegd om nadere regels te stellen ten aanzien van de aanvraag, behandeling en
verstrekking van de subsidie.
Het college is bevoegd om het subsidieplafond te verlagen gedurende de looptijd van deze verordening als de subsidie onderbenut wordt.

Hoofdstuk 2. Aanvraag van de subsidie
Artikel 4 Aanvraag subsidie
1.
2.

De aanvraag voor een subsidie wordt schriftelijk of digitaal ingediend bij het college.
Het college kan nadere regels stellen omtrent de aanvraag.

Artikel 5 Aanvraagtermijn
Een aanvraag om subsidie wordt ingediend binnen een door het college vast te stellen termijn.

Artikel 6 Beslistermijn
Het college beslist op een aanvraag om subsidie binnen 13 weken na ontvangst van de volledige aanvraag.

Hoofdstuk 3. weigering van de subsidie
Artikel 7 Algemene weigeringsgronden
1.

1

De subsidieverlening kan worden geweigerd indien:
het aardgasvoertuig is aangeschaft vóór inwerkingtreding van deze verordening;
a.
het subsidieplafond is bereikt;
b.
reeds al eerder een subsidie voor het desbetreffende aardgasvoertuig is aangevraagd.
c.
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Hoofdstuk 4. Verlening van de subsidie
Artikel 8 Verlening subsidie
Indien een beschikking tot subsidieverlening wordt gegeven, vindt de betaling van de gehele subsidie
in één bedrag plaats.

Hoofdstuk 5. verplichtingen van de subsidieontvanger
Artikel 9 Meldingsplicht
De subsidieontvanger doet onverwijld melding aan het college, zodra aannemelijk is dat de activiteiten,
waarvoor de subsidie is verleend, niet of niet geheel zullen worden verricht of dat niet of niet geheel
aan de beschikking tot subsidieverlening verbonden verplichtingen zal worden voldaan.

Artikel 10 overige verplichtingen
1.
2.

de subsidieontvanger verricht de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend.
de subsidieontvanger informeert het college zo spoedig mogelijk schriftelijk over:
besluiten of procedures die zijn gericht op de beëindiging van de activiteiten, waarvoor
a.
subsidie is verleend, dan wel ontbinding van de rechtspersoon;
ontwikkelingen die er toe kunnen leiden dat aan de beschikking tot subsidieverlening verb.
bonden voorwaarden geheel of gedeeltelijk niet kunnen worden nagekomen.

Artikel 11 Terugbetaling
1.

2.

Tenzij anders is bepaald, dient de subsidieontvanger binnen vier weken na kennisgeving van een
besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking of teveel ontvangen subsidiebedragen en voorschotten terug te betalen.
Indien het college constateert dat er sprake is van misbruik van de subsidie, is zij bevoegd de
subsidie in te trekken en vervalt het recht op de toegekende subsidie. Tevens is het college bevoegd
om tot terugvordering van het reeds gebruikte deel van de subsidie over te gaan.

Hoofdstuk 6. Slotbepalingen
Artikel 12 Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking 8 dagen na bekendmaking.

Artikel 13 Citeertitel
Deze verordening dient te worden aangehaald als: Subsidieverordening aardgasvoertuigen gemeente
Oostzaan.
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