
Overzicht wijzigingen ten opzichte van verordening 2016 

Artikel 
nieuw 

Artikel 
oud 

Betreft Wijziging  

1.  1. Algemene bepalingen De begripsbepaling waarderingssubsidie is 
weg gelaten. Dit omdat de 
waarderingssubsidie zoals gemeente 
Hillegom deze kent ook onder de 
bepalingen over jaarlijkse subsidies kunnen 
vallen. De waarderingssubsidie wordt 
nader uitgewerkt in een subsidieregeling.   

2.  2. Reikwijdte  Het terrein: ‘voorzieningen in het kader 
van de Jeugdwet’ is weggelaten omdat dit 
ook onder ‘sociale voorzieningen en 
maatschappelijke dienstverlening’ 
geschaard kan worden.  

3.  3. Subsidieregelingen Geen wijziging 

4.  5. Subsidieplafond en 
begrotingsvoorbehoud 

Geen wijziging 

5.  6 Aanvraag  Lid 4 en lid 6 zijn toegevoegd. Lid 4 biedt 
de mogelijkheid bij subsidieregeling andere 
voorwaarden te stellen voor de aanvraag. 
Lid 6 biedt de mogelijkheid gegevens 
omtrent duurzaamheid op te vragen bij de 
aanvrager.   

6.  7 Aanvraagtermijn Geen wijzigingen 

7.  8 Beslistermijn Geen wijzigingen 

8.  9 Weigeringsgronden De leden die betrekking hebben op 
Europees recht zijn verplaatst naar artikel 
20 in het hoofdstuk over Europees recht. 
Daarnaast is op advies van de VNG een lid 
toegevoegd ter voorkoming van 
subsidiëring van topinkomens. 

9.  10 Verantwoording Geen wijzigingen 

10.  11 Algemene verplichtingen Dit artikel is aangevuld met één lid over 
statutenwijziging op advies van de VNG.  

11.  12 Toestemming  Geen wijzigingen 

12.  13 Bijzondere verplichtingen Dit artikel is gewijzigd en aangevuld op 
advies van de VNG. Daarnaast is een 
bepaling opgenomen die de mogelijkheid 
creëert duurzaamheidseisen te stellen.  

13.  14 Eindverantwoording tot 7.500 
euro  

Geen wijzigingen 

14.  15 Eindverantwoording van 7.500 
tot 50.000 euro 

Lid 1 sub a: 1 april wordt 1 mei. 
Lid 2 en 3: de verplichtingen zijn iets 
versoepeld, er is niet meer per definitie 
een financieel verslag of jaarrekening 
nodig, maar lid 3 schept de mogelijkheid 
om dit en andere zaken wel alsnog te 
vragen. 



15.  16 Eindverantwoording boven 
50.000 euro 

Lid 1 sub a: 1 april wordt 1 mei 
Lid 2: de accountantsverklaring wordt niet 
meer verplicht, dit is namelijk een 
behoorlijk zwaar middel. Lid 3 maakt het 
wel mogelijk deze alsnog te vragen indien 
gewenst.  

16.  17 Subsidievaststelling  Het nieuwe artikel ziet alleen op subsidies 
van 7.500 euro of meer, aangezien artikel 
13 de vaststelling van subsidies van minder 
van 7.500 euro regelt.  
Daarnaast is de vaststellingsperiode 
verkort van 13 naar 8 weken.  

17.  18 Uurtarieven etc. Geen wijzigingen 

18.  - Begripsbepalingen Europees 
recht 

i.v.m. leesbaarheid van de verordening zijn 
de Europees recht bepalingen zoveel 
mogelijk in hoofdstuk 2 samengevoegd. 

19.  4 Europees steunkader Om de verordening goed leesbaar te 
houden is ervoor gekozen zoveel mogelijk 
bepalingen over het Europees recht in één 
hoofdstuk te bundelen. 

20.  9 Bijzondere weigeringsgronden Een deel van artikel 9 is verplaatst naar het 
hoofdstuk over europees recht 

21.  19 Hardheidsclausule De hardheidsclausule is aangepast 
conform het laatste advies van de VNG 

22.  20 Slotbepaling Geen wijzigingen  

 


