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Beleidsregel Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing.

Artikel 0 Dit artikel moet nog worden gesplitst
Beleidsregel Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing.
(collegebesluit van 17 december 2002)
Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht;
overwegende dat zij krachtens de Algemene subsidieverordening 2002
bevoegd is tot het nemen van beschikkingen op subsidieaanvragen;
dat het gewenst is ter invulling van hun beleidsruimte een beleidsregel vast te stellen betreffende
subsidieverstrekking in het kader van Investeringsbudget Stedelijke vernieuwing;
dat ingevolge artikel 2.4 van de Algemene subsidieverordening 2002 jaarlijks beleidsregels worden
vastgesteld met beleidsprioriteiten en criteria voor de wijze van verdeling van de onder de subsidieplafonds vallen bedragen;
dat ingevolge artikel 2.4 van de Algemene subsidieverordening 2002 in een beleidsregel het subsidieplafond kan worden verlaagd en/of bepaald kan worden dat ten laste van het op een begrotingspost
voor subsidieverstrekking beschikbare budget in tranches subsidie kan worden verleend;
gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;
gelet op de Algemene subsidieverordening 2002;
gelet op artikel 9, derde lid Wet stedelijke vernieuwing;
BESLUITEN:
Per 1 januari 2003 vast te stellen dat de volgende beleidsregels worden gefinancierd uit het Inves1.
teringsbudget Stedelijke Vernieuwing en mid- dels subsidiebeschikkingen ten aanzien van deze
beleidsvelden op systematische wijze uitvoering zal worden gegeven aan de stedelijke vernieuwing
en de daarmee beoogde resultaten:
subsidieverstrekking restauratie monumenten;
subsidieverstrekking uitbreiding bewonersondersteuning naoorlogse wijken;
subsidieverstrekking stedelijke bewonersondersteuning;
subsidieverstrekking particuliere woningverbetering;
subsidieverstrekking verhuis- en herinrichtingskosten bij woning- verbeteringprojecten;
subsidieverstrekking stimulering bedrijven.
2.
3.

Jaarlijks bij de begroting de beleidsprioriteiten, de wijze van verdeling over de bovengenoemde
beleidsvelden en de subsidieplafonds per beleidsveld vast te stellen.
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2003.

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeesters en wethouders van Utrecht, gehouden op 17 december 2002.
De secretaris, De burgemeester,
Drs. M.J.C. Heeremans Mr. A.H. Brouwer-Korf
Bekendmaking is geschied op 2 januari 2003.
Deze beleidsregel is in werking getreden op 1 januari 2003.
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