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Gemeente
Hellendoorn

A a n de raad
Samenvatting:
De huidige Algemene subsidieverordening
samenleving gemeente Hellendoorn 2011 moet worden
aangepast. De voorgestelde wijzigingen van de subsidieverordening
bestaan uit twee onderdelen:
technische wijzigingen en inhoudelijke wijzigingen. De inhoudelijke wijzigingen hebben te maken
met de integratie van de regels voor subsidie aan beroepsmatige instellingen, die tot nu toe in
een apart document waren vastgelegd (o.a. in de Beleidsuitgangspunten
budgetsubsidiëring).

Opdracht:
De algemene subsidieverordening is een wettelijk kader en biedt een juridische grondslag voor het
verstrekken van subsidie.
Aanleiding:
De huidige regels voor het subsidiëren van beroepsmatig werkende instellingen, staan verwoord
in verschillende documenten, namelijk in de Algemene subsidieverordening gemeente Hellendoorn
2 0 1 1 , de Nadere regels maatschappelijke ontwikkeling gemeente Hellendoorn 2011 en in het
document Beleidsuitgangspunten budgetsubsidiëring. Met name dit laatste document moet
inhoudelijk worden herzien sinds het in 2 0 0 2 is opgesteld en in 2 0 0 5 is geëvalueerd. Het bevat
namelijk veel artikelen die gaan over de opstartfase van budgetsubsidie, daarnaast zijn sommige
artikelen niet duidelijk geformuleerd.
Doelstelling:
Een juridisch correcte vorm voor het verlenen van subsidie aan beroepsmatig werkende
instellingen.
Mogelijke oplossingen:
Nvt
Voorgestelde oplossingen:
De wijzigingen zijn zowel technisch als inhoudelijk van aard. Technische wijzigingen zijn
bijvoorbeeld aanpassingen aan de Algemene wet bestuursrecht (Awb).
De inhoudelijke wijzigingen hebben voornamelijk te maken met het opnemen in de verordening
van afdeling 4 . 2 . 8 van de A w b . Deze afdeling gaat over het verlenen van subsidie aan
rechtspersonen. De regels van deze afdeling zijn facultatief. Dat wil zeggen dat we ze mogen
gebruiken als ze uitdrukkelijk van toepassing zijn verklaard. De Algemene subsidieverordening
samenleving gemeente Hellendoorn 2 0 1 4 is daarvoor de aangewezen w e g .
Afdeling 4 . 2 . 8 van de A w b maakt geen onderscheid tussen de verschillende subsidies zoals wij
die kennen, namelijk de exploitatiesubsidie en de budgetsubsidie. Het zijn algemene regels die
voor subsidieverlening aan allerlei soorten van rechtspersonen van toepassing kunnen zijn. De
Beleidsuitgangspunten budgetsubsidiëring zijn in 2 0 0 2 door onszelf ontwikkeld. Nu de A w b ons
deze mogelijkheid biedt, is het handiger om aan te sluiten bij wat de wetgever heeft bedacht. Dat
geeft meer duidelijkheid voor de subsidieontvanger en - gever, zorgt voor meer eenheid en voor
minder regels.
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Daarbij is wel gekeken naar welke artikelen passen bij de subsidieverlening die wij als gemeente
hanteren. Dat heeft geresulteerd in de opname van een aantal artikelen in de Algemene
subsidieverordening gemeente Hellendoorn 2 0 1 4 .
Voor de specifieke wijzigingen verwijzen wij u naar het ter inzage gelegde besluit van ons
college.
Burger en overheidsparticipatie:
Het vaststellen van een verordening is een bevoegdheid van de raad. De voorgestelde wijzigingen
zijn voorgelegd aan de professionele instellingen (ZINiN, Maatschappelijk Werk, Vrijwillige
Thuiszorg, De Welle, S P G H , Kaliber). De opmerkingen van hen zijn betrokken bij het opstellen van
dit voorstel. Het gaat in dit geval om burgerparticipatie.
Communicatie:
Voor de aanvragen die professionele instellingen al hebben ingediend, is in de verordening een
overgangsregeling opgenomen voor het jaar 2 0 1 4 .
Na vaststelling door de raad moet de gewijzigde verordening worden bekendgemaakt in het
Hellendoorn Journaal om op 1 januari 2 0 1 4 in werking te kunnen treden.

Effecten meten:
Nvt
Planning:
De subsidieverordening treedt in werking op 1 januari 2 0 1 4 .
Concept Besluit:
De Algemene subsidieverordening samenleving gemeente Hellendoorn 2 0 1 4 vaststellen comfort
bijgevoegd besluit.
Nijverdal, 22 oktober 2 0 1 3
Burgemeester en wethouders van Hellendoorn,
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Advies commissie(s):
De commissie SLZ stemt ermee in d at het voorstel word t voorgelegd aan d e raad .
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