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UITVOERINGSSREGELS BIJ DE ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING
BRIELLE 2011
1. INLEIDING
In artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Brielle 2011 (Asv) is bepaald dat het college
nadere regels ter uitvoering van de verordening kan vaststellen. Deze nadere regels worden in dit
document weergegeven. Zodra nieuwe regels worden gehanteerd, worden deze toegevoegd aan dit
document.
De opbouw van dit document is als volgt: de artikelen waarin wordt aangegeven dat het college
nadere regels kan stellen, worden genoemd. Aangegeven wordt of er nadere regels zijn of niet en
wanneer deze er zijn, worden deze weergegeven.

2. NADERE REGELS BIJ ARTIKEL 4 ASV
Artikel 4. Subsidiesoorten
In lid 2 is bepaald dat het college nadere regels kan stellen met betrekking tot de te verstrekken
subsidie.
- Hierbij zijn op dit moment nog geen nadere regels gesteld.

3. NADERE REGELS BIJ ARTIKEL 5 ASV
Artikel 5. Subsidiering
In lid 3 is bepaald dat subsidiering van activiteiten niet plaatsvindt indien de aanvrager zelf in de
kosten daarvan kan voorzien en dat het college ter zake nadere regels kan stellen.
- Hierbij zijn op dit moment nog geen nadere regels gesteld.

4. NADERE REGELS BIJ ARTIKEL 7 ASV
Artikel 7. Beslissingsbevoegdheid subsidieverstrekking
In lid 2 is bepaald dat het college onder andere nadere regels kan stellen inzake:
a. de toegankelijkheid van gesubsidieerde activiteiten.
b. het betrekken van deelnemers en gebruikers bij het voorbereiden en uitvoeren van het
beleid van de subsidieaanvrager.
c. het werken met vrijwilligers.
De toegankelijkheid van gesubsidieerde activiteiten
De ruimtelijke voorzieningen waar gesubsidieerde activiteiten plaatsvinden, moeten geschikt en
toegerust zijn voor de uitvoering van het werk en toegankelijk zijn voor in hun beweging beperkte
mensen.
Het werken met vrijwilligers
Iedere subsidieaanvrager moet aantonen dat er met vrijwilligers gewerkt wordt. Indien niet met
vrijwilligers gewerkt wordt, geeft de aanvrager aan wat daarvan de reden is.
Artikel 8. De aanvraag tot subsidieverlening
In lid 6 is bepaald dat het college vrijstelling of ontheffing kan verlenen van de in het artikel
genoemde verplichtingen.
Beleidsregel jubilea
De uitnodiging voor een jubileum gericht aan het gemeentebestuur wordt gezien als
subsidieaanvraag. De subsidieaanvrager krijgt vrijstelling van de in het artikel genoemde
verplichtingen.
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5. NADERE REGELS BIJ ARTIKEL 15 ASV
Artikel 15. Subsidieverplichtingen
Het college kan de subsidieontvanger verplichtingen opleggen als bedoeld in de artikelen 4:37 Awb,
4:38 Awb en 4:39 Awb.
Verzekering
1. De instelling is verplicht haar roerende en onroerende zaken te verzekeren en verzekerd te
houden tegen schade van brand, storm en inbraak.
2. Het college kan verlangen dat nog andere risico’s worden verzekerd, zoals schade voortvloeiend
uit aansprakelijkheid (vrijwilligersverzekering) en fraude.
3. Het college kan ontheffing verlenen voor één of meer onder punt 1 gestelde eisen indien de
naleving daarvan redelijkerwijs niet kan worden verlangd.
Informatieplicht
1. Een subsidieontvanger bericht het college onmiddellijk schriftelijk over feiten en ontwikkelingen
die ertoe leiden of kunnen leiden dat de activiteiten niet kunnen worden verwezenlijkt.
2. Een subsidieontvanger bericht het college onmiddellijk schriftelijk indien gedurende het boekjaar
aanmerkelijke verschillen ontstaan of dreigen te ontstaan tussen de werkelijke uitgaven en
inkomsten en de begrote uitgaven en inkomsten voor zover deze van invloed kunnen zijn op de in
de beschikking tot subsidieverlening gemaakte afspraken. De oorzaak van de verschillen dient
vermeld te worden.
3. Een subsidieontvanger brengt het beëindigen en/ of gedeeltelijk beëindigen en/ of het wijzigen
van de aard en omvang van zijn activiteiten onmiddellijk schriftelijk ter kennis van het college.
4. Een subsidieontvanger die een rechtspersoon is bericht het college zo spoedig mogelijk
schriftelijk over wijziging in de samenstelling van het dagelijks bestuur.
5. De subsidieontvanger is verplicht het college schriftelijk te informeren over besluiten tot het
vaststellen en/of wijzigen van de tarieven voor door de subsidieontvanger in de gewone uitoefening
van zijn gesubsidieerde activiteiten te verrichten prestaties.
6. De subsidieontvanger dient het college schriftelijk te informeren bij het aangaan en beëindigen
van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen of tot huur,
verhuur of pacht daarvan, indien deze goederen geheel of gedeeltelijk zijn verworven door middel
van de subsidie, dan wel de uitgaven daarvoor mede zijn bekostigd uit de subsidie.
7. De subsidieontvanger dient het college schriftelijk te informeren over een voornemen tot
opheffing of fusie en wel tenminste dertien weken voor het definitieve besluit wordt genomen.
Vermogensvorming
De subsidieontvanger is verplicht tot vergoeding van met subsidie behaald vermogensvoordeel,
overeenkomstig artikel 4:41 Awb. De hoogte van de vergoeding wordt door het college in
redelijkheid bepaald.

6. NADERE REGELS BIJ ARTIKEL 17 ASV
Artikel 17. Administratie
In lid 3 is bepaald dat het college nadere regels kan stellen met betrekking tot de administratie.
- Hierbij zijn op dit moment nog geen nadere regels gesteld.

7. NADERE REGELS BIJ ARTIKEL 20 ASV
Artikel 20. Toestemming voor bepaalde handelingen
In lid 2 is bepaald dat het college nadere regels en/of voorschriften kan verbinden aan de
toestemming.
- Hierbij zijn op dit moment nog geen nadere regels gesteld.
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8. NADERE REGELS BIJ ARTKEL 22 ASV
Artikel 22. De aanvraag tot subsidievaststelling
In lid 3 is bepaald dat het college nadere regels kan stellen met betrekking tot het direct
vaststellen van subsidies bij de beschikking tot subsidieverlening.
In lid 7 is bepaald dat het college met betrekking tot de aanvraag tot subsidievaststelling nadere
regels kan stellen.
Direct vaststellen subsidie bij beschikking tot subsidieverlening
Subsidieaanvragen tot € 5.000,- worden direct bij beschikking tot subsidieverlening ambtshalve
vastgesteld.

Nadere regels met betrekking tot de aanvraag tot subsidieverlening
Toegekende
subsidiebedrag
(of de som van
meerdere door
de gemeente
Brielle verstrekte
subsidies)
Ambtshalve
vaststelling bij
beschikking tot
subsidieverlening
Activiteitenverslag
(artikel 4:45 lid 2
Awb en artikel
4:76 tot en met
4:79 Awb)
Financieel verslag
(artikel 4:45 lid 2
Awb en artikel
4:76 tot en met
4:79 Awb)
Goedkeurende
verklaring van de
kascommissie +
Goedkeurende
verklaring door het
bestuur en/of een
verslag van een
Algemene
Ledenvergadering,
waarin decharge
wordt verleend aan
de
penningmeester.
Jaarrekening en
jaarverslag
Accountantsverklaring + evt.
accountantsonderzoek van de
naleving van aan
de subsidie
verbonden
verplichtingen
(dient in
beschikking tot
subsidieverlening
te zijn
aangegeven).

Alle
subsidies
tot €5.000,-

Incidentele
subsidies van
€5.000,- tot
€50.000,-

Structurele
subsidies van
€5.000,- tot
€50.000,-

Investeringssubsidies van
€5.000,- tot
€50.000,-

Projectsubsidies van
€5.000,- tot
€50.000,-

Alle
subsidie
van
€50.000,of meer

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
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9. NADERE REGELS BIJ ARTIKEL 25 ASV
Artikel 25. Egalisatiereserve
In lid 4 is bepaald dat het college met betrekking tot de hoogte van de egalisatiereserve, voor
zover deze is opgebouwd uit subsidiegelden, nadere regels kan stellen.
- Hierbij zijn op dit moment nog geen nadere regels gesteld.
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