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Onderwerp:  

Algemene subsidieverordening Hillegom 2016 

 

 

Wij stellen voor:  

-  De Algemene subsidieverordening Hillegom 2016 vast te stellen. 

 

 

Bestaand kader:  

Gemeentewet 

Algemene wet bestuursrecht 

Algemene subsidieverordening gemeente Hillegom (18-11-2010) 

 

Doelstelling:  

Actualisering van de regelgeving naar aanleiding van vernieuwde inzichten en 

aanpassingen vanuit de model-verordening van de VNG. 

 

Inleiding: 

De VNG kreeg vanuit gemeenten steeds meer signalen dat bij de implementatie en 

het gebruik van de oude VNG-modelverordening uit 2009 sprake was van diverse 

grote en kleine tekortkomingen. Daarom heeft de VNG in 2013 een nieuwe model-

subsidieverordening uitgebracht. De aanpassingen van de VNG betreffen grotendeels 

technische verbeteringen, correcties en actualiseringen. Deze hebben we 

overgenomen. Daarnaast hebben we in de nieuwe subsidieverordening een aantal 

artikelen aangepast vanuit praktisch oogpunt. 

 

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de huidige verordening zijn 

opgenomen in de bijlage.  

 

Argumenten: 

1.  De voorgestelde wijzigingen zijn voor het merendeel conform de 

modelverordening van de VNG. 

De VNG hanteert een model-subsidieverordening. Dit model heeft de VNG in 2013 op 

een aantal punten gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen hebben we overgenomen 

(zie de bijlage). 
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2.  De wijzigingen zijn nodig om de Algemene subsidieverordening actueel te 

houden.  

De algemene subsidieverordening dient regelmatig aangepast te worden aan 

regelgeving op Europees niveau, bijvoorbeeld over staatssteun.  

 

Financiële dekking:  

Niet van toepassing. 

 

Participatie: 

De instellingen worden na het vaststellen van de nieuwe verordening hiervan op de 

hoogte gesteld. De verordening heeft voor hen slechts zeer beperkte gevolgen. Het 

belangrijkste gevolg voor hen is dat zij voortaan hun aanvragen een maand later 

mogen indienen. Dit is een wens die vanuit de evaluatie van het subsidiebeleid door 

een aantal instellingen zelf naar voren is gebracht. 

 

Urgentie:  

Het college heeft in de brief aan de raad van 20 oktober 2015 over de evaluatie van 

het subsidiebeleid aangegeven dat zij de raad in december een nieuwe 

subsidieverordening ter vaststelling zou aanbieden.  

 

Kanttekeningen: niet van toepassing 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

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

secretaris burgemeester 

 

 

Ter inzage gelegd: 

- Algemene subsidieverordening Hillegom 2016 

- Verschillen tussen huidige subsidieverordening en nieuwe subsidieverordening 

Informatie bij: Silvia Bunt, S.Bunt@hillegom.nl, tel.nr. 06-14667388 
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Onderwerp: 

Nieuwe algemene subsidieverordening 2016 

 

 

De Raad van de gemeente Hillegom, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, 

gelet op het bepaalde in artikel 108 van de Gemeentewet,  

 

besluit:  

- De Algemene subsidieverordening Hillegom 2016 vast te stellen. 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 10 december 2015  

 

 

 

 

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

griffier voorzitter 
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