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Subsidieverordening

Wij stellen voor te besluiten:
1. de Algemene subsidieverordening gemeente Hillegom in concept vast te
stellen.
2. in te stemmen met het participatiediagram.

Bestaand kader/doelstelling:
Algemene wet bestuursrecht
Vermindering administratieve lastendruk
Inleiding:
Op 6 december 2007 heeft u de Kaderverordening Subsidieverstrekking gemeente
Hillegom vastgesteld. Deze verordening is gebaseerd op de verordening van de
gemeente Den Haag. De VNG heeft in november 2009 een model algemene
subsidieverordening opgesteld. Daarmee wordt aansluiting gezocht bij het rijksbeleid
om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren en de administratieve lastendruk
met 25% terug te dringen.
Het college stelt voor een nieuwe verordening in concept vast te stellen die is
gebaseerd op de modelverordening van de VNG. Daarnaast stelt zij voor om onze
subsidierelaties om een reactie te vragen. Zie onderstaand participatiediagram.
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Argumenten:
1. We willen de administratieve lastendruk voor zowel aanvrager als verstrekker
terugdringen. Minder verantwoording en controle verlagen de druk. We

vereenvoudigen de regelingen.
2. We volgen het advies van onze huisaccountant op om aansluiting te zoeken bij
het rijksbrede kader voor subsidieverlening.
Financiële dekking:
Niet van toepassing
Urgentie:
Om de verordening per 1 januari 2011 in werking te laten treden, moet u de
verordening uiterlijk in december 2010 vaststellen. Om de subsidierelaties te kunnen
laten reageren en de reacties te verwerken, is vaststelling van het concept in juni
2010 noodzakelijk.
Kanttekeningen:
Geen

namens het college van burgemeester en wethouders,
ing. G.P. van Lierop

drs. A. Mans

secretaris

voorzitter

Ter inzage gelegd:
- Algemene subsidieverordening gemeente Hillegom
- Toelichting: Waarom een nieuwe subsidieverordening?
- Kaderverordening Subsidieverstrekking gemeente Hillegom dd 06-12-2007
Informatie bij: r.daalmans@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537241
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