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Besluit:
1.

De Kadernotitie subsidiebeleid gemeente Nieuwkoop 2017 vast te stellen;

2.

De Algemene subsidieverordening gemeente Nieuwkoop 2017 vast te stellen met de volgende
wijzigingen:
a. Artikel 5 lid 4 (nieuw):
"De aanvraag kan door twee of meer aanvragers gezamenlijk worden ingediend. Indien
de aanvraag gezamenlijk door twee of meer aanvragers wordt ingediend, gelden de eisen
uit dit artikel voor alle indieners van deze gezamenlijke aanvraag."
b. Artikel 6 lid 1: "Een subsidie kan worden aangevraagd voor een tijdvak van één of
meerdere kalenderjaren, voor een ander tijdvak of voor een specifieke activiteit. Een
aanvraag voor subsidie die voor één of meer kalenderjaren wordt verstrekt, moet zijn
ontvangen op uiterlijk 1 oktober voorafgaand aan het jaar of de jaren waarop de aanvraag
betrekking heeft.";
c. Artikel 14 lid 1 a en b:
"Bij subsidies van meer dan C 5.000,- dient de subsidieontvanger een aanvraag tot
vaststelling:
a. in geval van een subsidie die voor een kalenderjaar is verleend: uiterlijk op 1 juni van
het jaar dat volgt op het betrokken kalenderjaar.
b. indien de subsidie voor één tijdvak van meerdere kalenderjaren is verleend: jaarlijks
uiterlijk op 1 juni van het volgende kalenderjaar.
d. Artikel 14 lid 4:
"Eindverantwoording subsidies van meer dan ê 5.000,- aan te vullen met: De
verantwoording kan gezamenlijk worden ingediend."
e. Artikel 15 lid 2:
"Burgemeester en wethouders stellen een subsidie die voor één tijdvak van meerdere
kalenderjaren wordt verleend, jaarlijks vast. Dit gebeurt voor ieder voorafgaand jaar vóór 1
juli van het daaropvolgende jaar."

3.

a. Dat de gemeenteraad in het kader van de P&C-cyclus geïnformeerd wordt over (de eerste
resultaten van) het nieuwe subsidiebeleid;
b. Om in het 3e kwartaal 2017 het subsidiebeleid en de Algemene subsidieverordening met de
verenigingen, stichtingen, organisaties en de raad in een oriënterende bijeenkomst te bespreken;
c. Om in 2018 het subsidiebeleid en de Algemene subsidieverordening met de verenigingen,
stichtingen, organisaties en de raad te evalueren;

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van donderdag 26 mei 2016,
nummer 2016-055.
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