
Toelichting: Waarom een nieuwe subsidieverordening? 
 

1. Modelverordening VNG 
Aansluiting gezocht bij de modelverordening die de VNG onlangs voor gemeenten heeft 
opgesteld. Voor deze modelverordening is het door het Ministerie van Financiën 
ontwikkelde rijksbrede kader voor subsidieverlening als onderlegger gebruikt. Daarin 
zijn afspraken gemaakt over het terugdringen van regeldruk en verantwoordingslasten 
bij subsidieverlening  
 

2. Vereenvoudigde opzet: 
- Er zijn geen aparte uitvoeringsvoorschriften meer nodig per subsidiesoort. 
   De wijze van aanvragen en verantwoorden is nu volledig opgenomen in de  
   verordening.  
- We kennen nog maar twee soorten subsidies. Jaarlijkse en eenmalige subsidies.  
Alle subsidies die wij nu verstrekken, kunnen wij blijven verstrekken onder deze 
titel. 
Jaarlijkse subsidies   
Onder jaarlijkse subsidies vallen de huidige budgetsubsidies en productsubsidies. 
Jaarlijkse subsidies zijn structureel van aard. Deze worden bij voorkeur voor 
meerdere jaren verleend en hebben meestal op voortdurende activiteiten van een 
instelling betrekking.    
Eenmalige subsidies 
Onder eenmalige subsidies vallen zowel de huidige waarderingssubsidies als 
stimuleringssubsidies. Zij zijn incidenteel en worden voor maximaal 4 jaar verleend.   
 

3. Reikwijdte verstrekken subsidies 
In artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht is opgenomen, dat wij de 
reikwijdte van de te verstrekken subsidies in de verordening moeten opnemen. 
Voor de reikwijdte hebben wij aansluiting gezocht bij de nieuwe indeling van de 
programmabegroting. Dit betekent, dat wij op alle gebieden binnen de 
programmabegroting subsidie kunnen verlenen. 
 

4. Terugdringen van regeldruk en verantwoordingslasten.  
Dit geldt met name voor subsidies die beneden de € 7.500 liggen. Wij hebben voor 
dit bedrag gekozen, omdat dit overeenkomt met de maximale waarderingssubsidie.  
We gaan uit van vertrouwen in plaats van wantrouwen. Verantwoordelijkheid komt 
meer te liggen bij subsidieontvanger. Subsidieontvanger hoeft bij voorbeeld alleen te 
melden (verantwoorden), dat activiteit wel/niet is doorgegaan en/of indien 
verplichtingen aan de subsidieverstrekking zijn verbonden, hieraan is voldaan. Een 
voorbeeld van een verplichting is, dat een speeltuin een afge sproken aantal uren als 
speelvoorziening is opengesteld.   
 



5. Het hanteren van uniforme berekeningswijze van uurtarieven en kostenbegrippen.    
We verstrekken aan een aantal instellingen budgetsubsidies, soms in de vorm van 
een productsubsidie. De hoogte van de budgetsubsidie is gekoppeld aan de kosten 
die met het leveren van de gesubsidieerde prestaties zijn gemoeid. Salariskosten, 
overheadkosten en eventuele afschrijvingskosten willen we meenemen op basis van 
een gestandaardiseerde berekeningswijze.  
Hiervoor moet het college nog wel nadere regels opstellen. We zoeken daarbij  
aansluiting bij de begrippen die het Rijk hanteert.  


