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Subsidieregels

door: Arie Hakkert 

voor: platform sport houten 
22 februari 2010

Doelstellingen
� wijzigingen in het subsidiebeleid 

op een praktische manier 

uitleggen;

� enkele tips geven, waardoor het 

subsidieproces gemakkelijker 

verloopt (voor beide partijen); en

� vragen beantwoorden.

Subsidie: wat is het?

de aanspraak op financiële middelen door een 
bestuursorgaan verstrekt met het oog op 
bepaalde activiteiten van de aanvrager anders 
dan als betaling voor aan een bestuursorgaan 
geleverde goederen of diensten (art. 4:21 
Awb).

Vindplaatsen van subsidie

� Voor Houten: www.houten.nl
� Snel gevonden door te zoeken op “subsidies.”

Onderwerpen:
� Asv
� Beleidsdoelen
� eenvoudige balans
� Aanwijzing verantwoording en controle van subsidies
� beleidsregels (2 stuks)
� aanvraagformulieren (2 stuks)

Proces

� Aanvraag verlening
� Beoordeling aanvraag
� Besluit
� Activiteiten uitvoeren
� Voortgang
� Eventueel bezwaar
� Aanvraag vaststelling
� Besluit 

Aanvraag verlening

- geen aanvraag geen subsidie
- aanvraag is een verantwoordelijkheid van aanvrager
- gebruik formulier is verplicht (op website)
- tijdig = binnen de gestelde termijn
- volledig = 

1. aanvraagformulier met 2 handtekening van voorzit ter en secretaris
2. alle vragen beantwoorden; en
3. alle gevraagde bescheiden overleggen
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Beoordeling aanvraag

� door accounthouder
� het “hoe” staat in de beleidsregel algemeen 
� inhoudelijk: dragen de activiteiten bij aan gemeent elijke 

beleidsdoelen en zijn de activiteiten maatschappeli jk belangrijk 
en nuttig

� juridisch: wordt aan de wet en regelgeving voldaan 
� financieel: staat er geld in de begroting?
� als aanvragen binnenkomen voordat de raad de 

gemeentebegroting heeft vastgesteld dan wordt een 
begrotingsvoorbehoud in de brief vermeld (4:34 Awb)  

Besluit

� het college “kan” subsidie verlenen; geen verplichting 
� verlenen met verplichtingen (= publiekrechtelijke 

voorwaarden)
� verlenen met een lager bedrag
� weigeren (wanneer staat in de Awb en in de 

verordening) 

Activiteiten uitvoeren

� afspraken met de aanvrager
� activiteiten voor Houtense inwoners
� activiteiten moeten binnen het beleid passen
� activiteiten moeten maatschappelijk nuttig en belangrijk zijn 
� zo concreet mogelijk

Voortgang

� schriftelijke rapportage boven € 5.000,--
� mag ook mondeling

� stand van zaken uitvoering activiteiten
� eventuele bijstelling van activiteiten
� bespreek van problemen met accounthouder

Eventueel bezwaar

� indien u het oneens bent met de verlening
� altijd schriftelijk

� bij het college

Aanvraag vaststelling

� geen aanvraag kan leiden tot intrekking verleende s ubsidie
� aanvraag is een verantwoordelijkheid van aanvrager
� gebruik formulier is verplicht (op website)
� verklaring dat de subsidie aan de afgesproken activ iteiten is 

besteed  
� tijdig = binnen de gestelde termijn
� volledig = 

1. aanvraagformulier met 2 handtekening van voorzit ter en 
secretaris
2. alle vragen beantwoorden; en
3. de gevraagde bescheiden overleggen
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Vaststelling

�vaststellen

� lager vaststellen

�vaststellen = wettelijk gelijk aan betalen 
van het subsidiebedrag (art.4:42 Awb)

Wijzigingen vanaf 1-1-2010

� termijnen uit de verordening: nu Awb- termijnen rede lijke 
termijn 

� vereisten staan in een beleidsregel
� accountantscontrole: Aanwijzing: duidelijker en van af €

50.000,-- (voorheen 
€ 25.000,--)

� vaststellen zonder verlening (4:43 Awb en art. 13 
beleidsregel algemeen)

� geen voortgang tot € 5.000,--; 
� alleen een verklaring over de besteding tot € 5.000, --

Vereenvoudiging

� de aspecten, waarop van het college zal letten, staan in 
de beleidsregels (voor iedereen zichtbaar)

� de € 5. 000,-- norm: één beschikking, geen voortgang en 
alleen een verklaring dagtekenen en ondertekenen

� uitbreiding van de mandaatregeling

Termijnenschema

Vóór 1 juni 2010 aanvraag vaststelling 2009 
Vóór 1 augustus 2010 beschikking vaststelling 2009
Vóór 1 september 2010 verslag over voortgang 
activiteiten lopende subsidiejaar en 
prognose komende subsidiejaar (2011) 
Vóór 1 oktober 2010 aanvraag verlening 2011
Vóór 1 januari 2010 beschikking verlening 2011

Tips
� zorg voor volledige aanvragen (beantwoord alle vrag en, zorg voor 

stukken en zorg voor een juiste ondertekening (2 ha ndtekeningen 
van bevoegde personen)

� dien de aanvragen tijdig in: bespaart voor beide pa rtijen veel werk
� neem regelmatig contact met uw accounthouder op
� beide partijen hebben verantwoordelijkheden: spreek  de 

gemeente aan als zij haar verplichtingen, of afspra ken niet 
nakomt (bijvoorbeeld wanneer de gemeente niet tijdi g een 
beslissing neemt of andere afspraken niet nakomt)

� het resultaat van samenwerking: u tijdig (voor het eind van het 
nieuwe jaar) een beschikking en uitbetaling in janu ari 2010 en wij 
gezamenlijk onze aandacht aan andere zaken kunnen geven.

Vragen?
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Einde

Bedankt voor uw aandacht


