
 

 

 

 

 

 

 

Toelichting Subsidieregeling welzijn, gemeente Steenbergen 2015 

 
 
Algemene toelichting  

In de Algemene subsidieverordening gemeente Steenbergen 2015 (ASV) wordt de hoofdstructuur van het 

subsidieproces neergelegd. De beleidsinhoudelijke elementen worden vervolgens in subsidieregelingen 

vastgelegd. De bevoegdheid tot het vaststellen hiervan wordt in artikel 3 van de ASV gedelegeerd aan het 

college.  

 

In een subsidieregeling wordt in ieder geval  vastgesteld welke activiteiten in aanmerking komen voor een 

subsidie. Verder kan worden vastgesteld wat de doelgroep van de subsidie is, welke kosten in 

aanmerking komen, hoe het beschikbare budget wordt verdeeld over de aanvragen, etc. Dergelijke 

nadere regels zijn algemeen verbindende voorschriften die flexibiliteit kennen in de vaststelling, omdat het 

college hierover besluiten kan nemen. 

 

Deze Subsidieregeling welzijn, gemeente Steenbergen 2015 kent een zestal vormen van subsidies, 

welke vallen onder de eenvoudige tweedeling van eenmalig of structureel uit artikel 6 van de ASV. Het is 

bij de subsidieverstrekking vooral belangrijk wat wordt bereikt met de verleende subsidie, waarbij de 

activiteiten die worden gesubsidieerd een middel zijn en geen doel op zich. Bij de beoordeling van de 

aanvraag staat voorop wat de bijdrage is aan de door de raad of het college vastgestelde beleidsdoelen. 

 

 

Artikelsgewijze toelichting 

 

Hoofdstuk 1. Algemeen  

 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen  

De begripsomschrijvingen in dit artikel zijn opgenomen om interpretatieverschillen te voorkomen.  

 

Artikel 2. Toepassingsbereik 

In dit artikel worden de kaders aangegeven waarbinnen op grond van deze regeling subsidies worden 

verstrekt. In deze subsidieregeling is het uitgangspunt dat alleen rechtspersonen voor subsidie in 

aanmerking komen. 

 

Artikel 3. Activiteiten  

In deze subsidieregeling is gekozen om geen concrete activiteiten op te nemen, maar de beleidsdoelen te 

omschrijven die door middel van activiteiten gerealiseerd moeten worden. Deze beleidsdoelen zijn 

vastgesteld in het Welzijnssubsidiebeleid 2013-2016. 

 

Artikel 4. Doelgroep 

Dit artikel bepaalt dat gesubsidieerde activiteiten gericht dienen te zijn op bepaalde doelgroepen om op 

deze manier te kunnen voldoen aan de beleidsdoelen, zoals genoemd in artikel 3. 

 

Artikel 5. Subsidievormen 

Het college is bevoegd om bij subsidieregeling vast te stellen in welke vorm subsidie wordt verstrekt. 

Onder welke benaming een bepaalde subsidie ook te boek staat, het valt altijd onder de eenvoudige 

tweedeling van structureel of incidenteel uit artikel 6, tweede lid, van de ASV. 

 

Artikel 6. Wijze van verdeling 

Als er met subsidieplafonds gewerkt wordt, dan schrijft de ASV voor dat in de betrokken subsidieregeling 

de wijze van verdeling wordt bepaald. Hier is gekozen voor een verdeelmechanisme op volgorde van 

indiening van de aanvragen, “wie het eerst komt, het eerst maalt”, waarbij aanvragen in volgorde van 

indiening van de volledige aanvraag worden behandeld. Alleen bij structurele activiteitensubsidies geldt 
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dat deze pas worden beoordeeld na de indieningsdatum zoals bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de 

ASV. 

 

Artikel 7. Aanvullende weigeringsgronden 

De ASV maakt het mogelijk om de daarin opgenomen weigeringsgronden bij subsidieregeling aan te 

vullen.  

 

Artikel 8. Verplichtingen  

Het bestuursorgaan dat bevoegd is om te besluiten over verlening van subsidies heeft ook de 

bevoegdheid om aan de subsidies verplichtingen te verbinden. In de subsidieregeling kan worden 

opgenomen dat het college bij de verlening verplichtingen kan opleggen. 

 

Artikel 9. Uitbetaling 

Als een besluit tot subsidievaststelling wordt gegeven, vindt de betaling van de subsidie in termijnen 

plaats. Het aantal termijnen is afhankelijk van de hoogte van het subsidiebedrag. 

 

 

Hoofdstuk 2. Incidentele activiteitensubsidie 

 

Artikel 10. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen 

Het is aan de creativiteit van de subsidieaanvrager met welke activiteit aan een beleidsdoel uit artikel 3 

voldaan kan worden. 

 

Artikel 11. Hoogte van de subsidie 

De wijze waarop een subsidiebedrag wordt opgebouwd, hoeft niet als zodanig binnen een 

subsidieregeling vastgelegd te worden.  

 

Artikel 12. Aanvraag 

Artikel 7, vierde lid, van de ASV creëert de mogelijkheid voor het college om afwijkende eisen te stellen 

met betrekking tot de aanvraag. 

 

Artikel 13. Verantwoording 

In deze subsidieregeling is gekozen voor een afwijkende wijze voor het aantonen in hoeverre de 

gesubsidieerde activiteiten zijn verricht. 

 

 

Hoofdstuk 3. Startsubsidie 

 

Artikel 14. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen 

Geen opmerkingen noodzakelijk. 

 

Artikel 15. Hoogte van de subsidie 

De wijze waarop een subsidiebedrag wordt opgebouwd, hoeft niet als zodanig binnen een 

subsidieregeling vastgelegd te worden.  

 

Artikel 16. Aanvraag 

Artikel 7, vierde lid, van de ASV creëert de mogelijkheid voor het college om afwijkende eisen te stellen 

met betrekking tot de aanvraag. 

 

Artikel 17. Verantwoording 

In deze subsidieregeling is gekozen voor een afwijkende wijze voor het aantonen in hoeverre de 

gesubsidieerde activiteiten zijn verricht. 
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Hoofdstuk 4. Jubileumsubsidie 

 

Artikel 18. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen 

Geen opmerkingen noodzakelijk. 

 

Artikel 19. Hoogte van de subsidie 

Geen opmerkingen noodzakelijk. 

 

Artikel 20. Aanvraag en beslissing 

Artikel 7, vierde lid, van de ASV creëert de mogelijkheid voor het college om afwijkende eisen te stellen 

met betrekking tot de aanvraag. Artikel 9 van de ASV bevat de hoofdregel met betrekking tot de 

beslistermijnen. In dit geval is een afwijking daarvan wenselijk gezien de soort subsidie. Er hoeft niet 

aangetoond te worden in hoeverre de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht. 

 

 

Hoofdstuk 5. Structurele activiteitensubsidie 

 

Artikel 21. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen 

Het is aan de creativiteit van de subsidieaanvrager met welke activiteit aan een beleidsdoel uit artikel 3 

voldaan kan worden. 

 

Artikel 22. Hoogte van de subsidie 

De wijze waarop een subsidiebedrag wordt opgebouwd, hoeft niet als zodanig binnen een 

subsidieregeling vastgelegd te worden. De bedragen zijn uitgewerkt in beleidsregels, die als bijlage zijn 

toegevoegd. 

 

Artikel 23. Aanvraag en beslissing 

Artikel 7, vierde lid, van de ASV creëert de mogelijkheid voor het college om afwijkende eisen te stellen 

met betrekking tot de aanvraag. Artikel 9 van de ASV bevat de hoofdregel met betrekking tot de 

beslistermijnen. In dit geval is een afwijking daarvan wenselijk gezien de soort subsidie. 

 

Artikel 24. Verantwoording 

In deze subsidieregeling is gekozen voor een afwijkende wijze voor het aantonen in hoeverre de 

gesubsidieerde activiteiten zijn verricht. 

 

 

Hoofdstuk 6. Basissubsidie 

 

Artikel 25. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen 

Het is aan de creativiteit van de subsidieaanvrager met welke activiteit aan een beleidsdoel uit artikel 3 

onder a voldaan kan worden. 

 

Artikel 26. Hoogte van de subsidie 

De wijze waarop een subsidiebedrag wordt opgebouwd, hoeft niet als zodanig binnen een 

subsidieregeling vastgelegd te worden.  

 

Artikel 27. Aanvraag en beslissing 

Artikel 7, vierde lid, van de ASV creëert de mogelijkheid voor het college om afwijkende eisen te stellen 

met betrekking tot de aanvraag. Artikel 9 van de ASV bevat de hoofdregel met betrekking tot de 

beslistermijnen. In dit geval is een afwijking daarvan wenselijk gezien de soort subsidie. Er hoeft niet 

aangetoond te worden in hoeverre de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht. 
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Hoofdstuk 7. Budgetsubsidie 

 

Artikel 28. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen 

Het is aan de creativiteit van de subsidieaanvrager met welke activiteit aan een beleidsdoel uit artikel 3 

voldaan kan worden. 

 

Artikel 29. Hoogte van de subsidie 

De wijze waarop een subsidiebedrag wordt opgebouwd, hoeft niet als zodanig binnen een 

subsidieregeling vastgelegd te worden.  

 

Artikel 30. Aanvraag en beslissing 

Artikel 7, vierde lid, van de ASV creëert de mogelijkheid voor het college om afwijkende eisen te stellen 

met betrekking tot de aanvraag. Artikel 9 van de ASV bevat de hoofdregel met betrekking tot de 

beslistermijnen. In dit geval is een afwijking daarvan wenselijk gezien de soort subsidie. 

 

Artikel 31. Aanvullende verplichtingen 

De verplichtingen genoemd in dit artikel gelden als toevoeging op die uit de artikelen 14 en 15 van de 

ASV. 

 

Artikel 32. Verantwoording 

In deze subsidieregeling is gekozen voor een afwijkende wijze voor het aantonen in hoeverre de 

gesubsidieerde activiteiten zijn verricht. De verantwoording vindt namelijk plaats op de wijze zoals 

beschreven in artikel 18 van de ASV, ongeacht het toegekende subsidiebedrag. 

In dit artikel wordt uitgegaan van de traditionele afrekening van subsidies, namelijk op basis van 

gerealiseerde kosten en baten. De vaststelling van subsidie vindt plaats op basis van uitgevoerde 

activiteiten en gerealiseerde kosten. Bij de financiële eindverantwoording mag de subsidieverstrekker een 

door een accountant opgesteld stuk vragen. 

 

 

Hoofdstuk 8. Overig 

 

Artikel 33. Inwerkingtreding 

Geen opmerkingen noodzakelijk. 

 

Artikel 34. Citeertitel  

Geen opmerkingen noodzakelijk. 

 


