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Algemene Subsidieverordening Hillegom 2017 
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Wij stellen voor: 

 

1. De Algemene subsidieverordening Hillegom 2017 vast te stellen; 

2. De Algemene subsidieverordening Hillegom 2016 per 1 mei 2017 in te trekken. 

 

 

 

 

Inleiding 

Begin 2016 is een projectteam binnen het sociaal domein gestart met een traject om 

subsidieprocessen LEAN te maken. Hierbij zijn onder andere de subsidieprocessen gelijk 

getrokken voor alle drie de HLT-gemeenten. Hier hoort een nieuwe algemene 

subsidieverordening bij waar het nieuwe werkproces in past. Tevens zijn in deze 

verordening de laatste wijzigingen uit de VNG modelverordening verwerkt. 

 

Bestaand kader en context 

 Artikel 147 gemeentewet 

 Artikel 149 gemeentewet 

 

Beoogd effect 

Vaststellen van een nieuwe algemene subsidieverordening die voldoet aan de laatste wet- 

en regelgeving en waarin het nieuwe LEAN subsidieproces verwerkt zit. 

 

Argumenten 

1.1 Het wordt mogelijk gemaakt met het LEAN-subsidieproces te gaan werken 

Het LEAN-subsidieproces maakt het mogelijk om subsidieaanvragen voor alle drie de 

gemeenten op dezelfde manier af te handelen. Dit werkt efficiënt en is prettig voor 

organisaties die in alle drie de gemeenten een subsidieaanvraag doen. 

 

1.2 De laatste wijzigingen uit de VNG modelverordening zijn verwerkt 

Gemeente Hillegom heeft begin 2016 een nieuwe algemene subsidieverordening 

vastgesteld, grotendeels gebaseerd op de VNG modelverordening. In de zomer van 2016 

heeft de VNG samen met een groep gemeentejuristen de modelverordening herzien. Op 

hoofdlijnen zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: 



 

 

 Verwijzingen naar Europese regelgeving zijn geactualiseerd en op basis van 

nieuwe Europese verplichtingen zijn enkele bepalingen toegevoegd; 

 Er zijn enkele bepalingen toegevoegd om de subsidiëring van topinkomens te 

voorkomen; 

 Het artikel over aan een subsidie te verbinden verplichtingen is uitgebreid; 

 De hardheidclausule is inhoudelijk aangepast. 

 

Kanttekeningen 

n.v.t. 

 
Financiële consequenties 

Dit besluit heeft geen financiële consequenties. 

 

Aanpak, uitvoering en participatie 

De subsidieverordening heeft conform de inspraakverordening 6 weken ter inzage 

gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Na vaststelling door de raad zal een 

informatiemail gestuurd worden naar alle jaarlijkse aanvragers van subsidie.  

 

Duurzaamheid 

In Artikel 12 is de mogelijkheid opgenomen voor het college om nadere regels te stellen 

omtrent duurzaamheidseisen waaraan door de subsidieontvanger moet worden voldaan 

bij besteding van de verkregen subsidie. 

 

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT) 

In Lisse en Teylingen wordt dezelfde verordening aan de raad aangeboden ter 

vaststelling.  

 

Urgentie 

De voorgestelde ingangsdatum van de verordening is 1 mei 2017. Op deze manier is het 

voor de organisatie mogelijk de aanvragen die tussen 1 mei 2017 en 1 juni 2017 

binnenkomen onder de nieuwe verordening te behandelen. Dit heeft veel efficiëntie 

voordelen.   

 

Evaluatie 

n.v.t.  

 

Bijlagen en achtergrondinformatie 

1. Algemene subsidieverordening Hillegom 2017 

2. Overzicht wijzigingen ten opzichte van verordening 2016 

 
 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 
ing. G.P. van Lierop A. van Erk 
secretaris burgemeester 
 
 

 

  



 

 

Raadsbesluit 

 

 

 

De raad van de gemeente Hillegom 

 

gelezen het collegebesluit van 28 maart 2017 met als onderwerp Algemene 

subsidieverordening Hillegom 2017 , 

 

gelet op artikel 108 van de gemeentewet, 

 

 

besluit: 

 

1. De Algemene subsidieverordening Hillegom 2017 vast te stellen; 

2. De Algemene subsidieverordening Hillegom 2016 in te trekken. 

 

 

Aldus besloten in de raadsvergadering van 20 april 2017, 

 

 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan A. van Erk 
griffier voorzitter 
 


