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Amendement regeldruk Algemene subsidieverordening gemeente
Nieuwkoop 2017
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De Raad van de Gemeente Nieuwkoop in vergadering bijeen op 26 mei 2016 ter
behandeling van het Raadsvoorstel Kadernotitie subsidiebeleid gemeente Nieuwkoop
2017;

Constaterende:
»

dat de Algemene subsidieverordening de grondslag biedt voor het verstrekken van
subsidies aan Nieuwkoopse organisaties;

Overwegende:
»
»
»
«

«

dat het wenselijk is waar mogelijk de nieuwe subsidieverordening te dereguleren
om de lasten voor aanvragende organisaties zo veel mogelijk te beperken;
dat het in dit kader gewenst is, dat de verordening de mogelijkheid biedt subsidie
voor meerdere jaren in één keer te verlenen;
dat organisaties bij hun aanvraag de ruimte krijgen om in overleg met de
gemeente de mogelijkheid van meerjarige subsidieverlening aan te geven;
dat in de voorliggende verordening is bepaald, dat de eindverantwoording van
subsidies vanaf C 5.000,—, die door twee of meer aanvragers zijn ingediend, door
iedere aanvrager (apart) moet plaatsvinden;
dat de eindverantwoording van subsidies tot en met C 5.000,— wel gezamenlijk
ingediend kan worden;

Concluderende:
»

dat het gewenst is ruimte te scheppen voor meerjarige subsidieverlening en
aanvragers van subsidies van meer dan C 5.000,— de mogelijkheid te bieden
om de eindverantwoording gezamenlijk in te dienen;

Besluit:
1. om de Algemene subsidieverordening gemeente Nieuwkoop 2017 als volgt te
wijzigen:
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 ÿt:
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 C 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 daa/bpvolgende jaar."
de dag.
Ondertekend,
VVD-fractie

fractie MPN
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