
Overzicht wijzigingen Algemene Subsidieverordening Stichtse Vecht  2015 
 (naar aanleiding van de bespreking in de commissie sociaal domein van  2 juni 2015 zijn 
onderstaande artikelen aangepast danwel verduidelijkt) 
 
 
Artikel 1              Begripsomschrijvingen 
Wijziging in 1k. en 1q 
k. subsidieprogramma beleid: een periodiek vastgesteld overzicht van beleidsdoelen en criteria 
waarvoor de raad budget beschikbaar stelt;  
q. De-minimisverordening: Europese verordening van 1-4-2014 waarin is geregeld dat decentrale 
overheden aan ondernemingen tot € 200.000 aan steun 
     kunnen verlenen zonder dat er sprake is van staatssteun. Dit bedrag geldt per onderneming over 
een periode van drie belastingjaren.  
    Subsidies die binnen deze drempel vallen hoeven niet aangemeld te worden overeenkomstig 
artikel 108, lid 3, van het verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU).  
 

 
Artikel 5              Subsidieregeling  Subsidiebeleid  
1. Het college stelt periodiek een subsidieregeling vast op basis van door de gemeenteraad 

vastgestelde beleidsterreinen en beleidsdoelen. De raad stelt periodiek het subsidiebeleid vast 
op basis waarvan subsidies kunnen worden aangevraagd. 

2. In de subsidieregeling wordt in elk geval opgenomen: In het subsidiebeleid wordt in elk geval 
opgenomen:  
a.  de doelstellingen van de subsidie; de beleidseffecten van de subsidie.  
b.   het door de gemeenteraad beschikbaar gestelde budget; 
c.   de subsidie in aanmerking komende effecten, resultaten, activiteiten of  
prestaties.  
 

3.   Het college kan tussentijds wijzigingen aanbrengen in de subsidieregeling. 
 
1.1 Artikel 13       Weigerings- en intrekkings- en terugvorderingsgronden 
Wijziging in lid 3 
3. Naast de in artikel 4:50 van de wet bedoelde gevallen kan de subsidieverlening ook worden 

ingetrokken of ten nadele van de ontvanger worden gewijzigd op grond van de in het tweede  lid 
onder a. tot en met f. genoemde gevallen. Na een dergelijk besluit zullen reeds uitbetaalde 
voorschotten teruggevorderd worden.  

1.2  
 
ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING OP DE ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING 

GEMEENTE STICHTSE VECHT 2015 
 
Artikel 1 - Begripsomschrijvingen  
Vier drie elementen zijn van belang: 

1. de beslissing van het bestuursorgaan dat de voorgenomen activiteit 
gesubsidieerd wordt doet een aanspraak op financiële middelen ontstaan; 

2. subsidiebeslissingen zijn publiekrechtelijke rechtshandelingen, voor zover het 
bestuursorgaan subsidie verstrekt in het kader van de uitoefening van een 
publieke taak; 

3. buiten het subsidiebegrip valt betaling voor aan het bestuur geleverde goederen 
of diensten. 

 
Artikel 5 – Subsidieprogrammabeleid 
Het subsidieprogramma kan voor een jaar worden vastgesteld of voor meerdere jaren. 



Het subsidiebeleid wordt periodiek vastgesteld voor één of voor meerdere jaren. 
Het college is bij de subsidiëring gehouden aan de beleidsmatige en financiële grenzen die 
de raad vaststelt in de gemeentebegroting, en de vastgestelde te subsidiëren 
beleidsterreinen effecten. Omdat in de verordening de voorwaarden zijn genoemd waaraan 
het  subsidiebeleid  tenminste moet voldoen geeft dit  de wettelijke basis voor de 
subsidieverstrekking. Omdat het subsidieprogramma meerjarig kan zijn, is uitdrukkelijk 
opgenomen dat het college het programma kan bijstellen. In het subsidieprogramma worden 
de criteria opgenomen, toe te passen op de beleidsterreinen. 

 
Artikel 8 – Subsidieplafond 
De Awb geeft de mogelijkheid tot het hanteren van een subsidieplafond. Deze bevoegdheid 
moet dan wel in de verordening zijn opgenomen. Dit gebeurt door dit artikel. De gemeente 
Stichtse Vecht kiest ervoor om de subsidiebudgetten te laten vaststellen door de 
gemeenteraad bij de begroting (budgetrecht van de raad) en op basis daarvan het college de 
bevoegdheid te geven subsidieplafonds vast te stellen voor de diverse activiteiten. 
-Artikel verder niet gewijzigd 
 
Artikel 13 - Weigerings- en intrekkings- en terugvorderingsgronden 
Aan artikel is toegevoegd: 
  
Na een besluit tot wijziging of intrekking zullen reeds uitbetaalde voorschotten worden 
teruggevorderd. 
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