Toelichting bij de Algemene Subsidieverordening
AWB = Algemene Wet Bestuursrecht
ASV = Algemene Subsidie Verordening
Artikel 1 Begripsomschrijvingen
Deze verordening is van toepassing op het verstrekken van subsidie zoals dit is beschreven in
art. 4:21 AWB, nl. de aanspraak op financiële middelen, door een bestuursorgaan verstrekt
met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling voor aan het
bestuursorgaan geleverde goederen of diensten.
Uitgangspunt bij subsidieverstrekking is dat er geen subsidie als een open einde regeling
wordt verstrekt. Waar mee en op gerekend kan worden, moet duidelijk zijn voor zowel
subsidieontvanger als subsidiënt.
Artikel 2 Reikwijdte
Alle subsidies worden door de gemeente verstrekt met inachtneming van artikel 7 ASV.
De toepassing op de verschillende onderdelen van het gemeentelijk beleid is zoveel mogelijk
uitgewerkt in de kadernota subsidiebeleid voor de betreffende periode.
Tevens is in artikel 7 de eventuele specifieke wetgeving (gemeentelijke verordening) als
grond voor subsidieverstrekking vermeld.
Artikel 3 Bevoegdheden
De raad stelt de beleidsregels voor subsidiering in de kadernota vast.
Beleidsregels moeten worden gepubliceerd.
Het college kan een van de 4 subsidievormen toekennen.
Bovendien stelt het college jaarlijks de in de Algemene Subsidie Verordening opgenomen
subsidieplafonds vast en publiceert dit. Het subsidieplafond moet passen binnen de door de
raad vastgestelde begroting.
Artikel 4 Aanvraag
Aanvragers moeten rechtspersoon zijn, behalve die van een incidentele subsidie.
Artikel 5 Indieningtermijn
Te laat ingediende aanvragen (te kort voor de uitvoering of in de loop van de meerjarige
subsidieperiode) zijn dus niet ontvankelijk. Hierdoor is bekend wat de financiële lasten voor
de gemeente zijn. Het budget is immers al verdeeld.
Artikel 6 Bijlagen aanvraag
Onder lid 1 a t/m f worden de gegevens genoemd die vereist zijn bij een aanvraag om een
investering- of budgetsubsidie.
Voor een aanvraag om een incidentele subsidie kan worden volstaan met de bescheiden
genoemd onder a, b, c en evt. f.
Voor een waarderingssubsidie hoeft slechts een financieel jaarverslag van het voorgaande jaar
worden overgelegd.
Het college kan met een beroep op artikel 14 tot meer gegevens verplichten.
Artikel 7 Subsidieverstrekking
Om tot een doelmatige subsidieverlening te komen is hier de wettelijke grondslag voor
subsidiëring geregeld ingevolge art. 4:23 van de AWB, nl. een wettelijk voorschrift dat regelt
voor welke activiteit subsidie mogelijk is.

Een uitzondering op de eis van wettelijke grondslag is de incidentele subsidie en wanneer de
naam van de subsidieontvanger met het bedrag waarop de subsidie ten hoogste kan worden
vastgesteld in de begroting worden genoemd.
Om een overzicht van de gemeentelijke subsidies te krijgen en om het geheel inzichtelijk te
maken is besloten om toch alle gemeentelijke subsidies te verzamelen in een kadernota
subsidiebeleid. Bovendien wordt zodoende gewaarborgd dat de raad kaders voor subsidiering
stelt.
Het bestuursorgaan dient zich aan de wettelijke regels (ASV) en beleidsregels te houden,
maar kan in bijzondere gevallen afwijken. Er dient dan zorgvuldig onderzocht te worden of
dit door de redelijkheid wordt vereist en dat er reden voor afwijking is.
Artikel 8 Incidentele subsidie
Wettelijk gezien kan een incidentele subsidie voor 4 jaren worden verstrekt.
Na 3 jaar subsidie te hebben ontvangen, zijn er verplichtingen ontstaan, waardoor een periode
van afbouw in acht genomen moet worden.
Dit is reden om de gemeentelijke incidentele subsidie slechts voor maximaal 2 keer te
verstrekken.
Artikel 9 Periode structurele subsidie
Wanneer voor de subsidiering van een bepaalde instelling gedurende de jaren van de
kadernota geen ingrijpende wijzigingen worden verwacht, zal de waarderings- of
budgetsubsidie zo veel mogelijk worden verstrekt voor de gehele periode van de kadernota
subsidiebeleid.
Artikel 10 Beslistermijn
Voordat de periode van de waardering- of budgetsubsidie ingaat, moet er een beschikking zijn
afgegeven. Een beschikking voor een incidentele of investeringsubsidie moet binnen 13
weken na ontvangst van de aanvraag zijn afgegeven.
Artikel 11 Subsidieplafond
Ingevolge artikel 4:25 t/m 4:28 AWB zal het college jaarlijks voorafgaand aan de periode het
subsidieplafond vaststellen en publiceren. Het plafond wordt voor het betreffende
kalenderjaar bekendgemaakt o.v.v. de wijze van verdeling. Na afloop wordt gepubliceerd hoe
het bedrag is besteed.
Een aanvraag wordt geweigerd als het plafond wordt overschreden.
Artikel 12 Jaarverslag
Voor jaarlijkse subsidies moet voor 1 mei de financiële jaarverslagen van het voorgaande jaar
zijn ingediend.
Bij budgetsubsidie worden deze stukken gebruikt voor het ambtshalve vaststellen van de
subsidie na afloop van de (meerjarige) periode.
Bij (meerjarige) waarderingssubsidie wordt het jaarverslag gebruikt om te constateren dat er
nog steeds activiteiten zijn op basis waarvan doorbetaling van de subsidie kan plaatsvinden.
Artikel 13 Verplichtingen budgetsubsidie
Bij grote subsidiebedragen is het van belang dat conform artikel 4:69 AWB een goede
administratie wordt gevoerd zodat inzichtelijk is wat er met het gemeenschapsgeld gebeurt en
dat wijzigingen, zoals bijv. beëindiging van de activiteiten, fusie, samenwerking e.d. aan de
gemeente worden gemeld.

Artikel 14 Aanvullende verplichtingen
Dit artikel maakt eventuele aanvullende verplichtingen mogelijk

Artikel 15 Productbegroting en -jaarrekening
Bij structurele subsidies vanaf € 10.000,- moet een productbegroting en -jaarrekening worden
ingediend.
Artikel 16 Benodigde toestemming
Bij subsidieverlening vanaf € 10.000,- kan het college bepalen dat ingevolge artikel 4:71
AWB toestemming vereist is voor, kort omschreven:
- oprichten/deelnemen in rechtspersonen
- wijzigingen van statuten
- eigendommen verwerven/vervreemden/bezwaren of overeenkomsten hiervoor of voor
huur e.d.
- leningen
- borgstelling
- fondsvorming en reserveringen
- wijzigen van tarieven
Artikel 17 Accountantscontrole
Het college kan ingevolge artikel 4:78 AWB een accountantscontrole verplicht stellen.
Het beleid hierbij is dat een samenstellende accountantsverklaring zal worden gevraagd
wanneer een subsidie is toegekend vanaf een bedrag vanaf € 10.000,- tot € 50.000,-.
Een beoordelende accountantsverklaring zal vereist zijn bij een subsidiebedrag vanaf
€ 50.000,-. Indien bij grotere organisaties de Administratieve Organisatie/Interne Controle
omschreven kan worden, kan het college een goedkeurende accountantsverklaring eisen.
Artikel 18 Extra accountantscontrole
Het college kan ingevolge artikel 4:79 AWB extra bepalingen ten aanzien van een
accountantcontrole opnemen.
Artikel 19 Vaststellen subsidie
Het college bepaalt bij de subsidieverlening binnen welke termijn vaststelling van de subsidie
moet worden aangevraagd. Bij een investeringssubsidie moet dit binnen 6 maanden na
voltooiing van de werkzaamheden ingediend worden.
Budgetsubsidies worden ambtshalve vastgesteld, omdat de benodigde gegevens jaarlijks voor
1 mei moeten zijn ingediend.
In principe worden uit oogpunt van doelmatigheid incidentele en waarderingssubsidies
enkelvoudig vastgesteld. Dat wil zeggen dat er geen verleningsbeschikking aan de
vaststellingsbeschikking vooraf gaat.
Artikel 20 Beslistermijn vaststellen subsidie
Het college moet binnen 1 jaar na de activiteit de subsidie vaststellen. Bij budgetsubsidie
moet de vaststelling binnen 1 jaar na het subsidietijdvak ambtshalve zijn vastgesteld.
Wanneer het maximaal toegestane eigen vermogen wordt overschreden, dan wordt het vast te
stellen subsidiebedrag met deze overschrijding verminderd.
Artikel 21 Weigeringsgronden
De gronden waarop de aanvraag om subsidie kan worden geweigerd. Aangezien het college
bevoegd is te besluiten omtrent subsidies, is het naar het oordeel van het college om een van
deze weigeringsgronden toe te passen.

Artikel 22 Nadere gegevens
Indien het college voor het afgegeven van een beschikking meer informatie nodig heeft, kan
op grond van dit artikel daarom worden verzocht.
Artikel 23 Vrijstelling verplichtingen
In bepaalde gevallen kan het college vrijstelling van verplichtingen verlenen.
Artikel 24
Als de gemeente geen Europese of rijksmiddelen meer ontvangt, waarvan de subsidie wordt
verstrekt, wordt hiermee de gemeente ontheven van zijn verplichting om de subsidie voort te
zetten.
Artikel 25
Dit artikel ontslaat de gemeente van de verplichting om eens in de 5 jaar een verslag te
publiceren over de doeltreffendheid en de effecten van de subsidie in de praktijk.
Artikel 26 Inwerkingtreding
Na publicatie treedt de verordening in werking.
Artikel 27 Citeerartikel
Dit is "de Algemene Subsidieverordening het Bildt".

