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Onderwerp 
Wijziging Algemene subsidieverordening 2015 

Steenbergen; 

Aan de raad, 

1. Inleiding 
Op 29 januari 2015 heeft uw raad de Algemene subsidieverordening 2015 (hierna: Asv) vastgesteld. Na 
een jaar met de Asv gewerkt te hebben blijkt dat deze Asv gewijzigd dient te worden op één onderdeel. 

2. Achtergrond 
De Asv is tot stand gekomen naar aanleiding van de wens om een algemene verordening op te stellen die 
breed inzetbaar is ten aanzien van subsidies en waaraan nadere regels gekoppeld kunnen worden. Op 
deze manier biedt de verordening duidelijkheid voor subsidie-aanvragers en voor medewerkers van de 
gemeente om subsidie aanvragen te behandelen en af te handelen. 

3. Overwegingen 
In de verordening is in artikel 2 de reikwijdte bepaald van de verordening. De verordening is thans van 
toepassing op de beleidsterreinen welzijn en kunst en cultuur. 
De behoefte bestaat om deze beleidsterreinen breder te trekken zodat, in overeenstemming met het 
eerder geformuleerde uitgangspunt, de algemene subsidieregels ook op andere beleidsterreinen van 
toepassing zijn. Dat betekent dat de algemene regels van toepassing worden op de navolgende 
beleidsterreinen: 

a. algemeen bestuur; 
b. openbare orde en veiligheid; 
c. verkeer, vervoer en waterstaat; 
d. economische zaken; 
e. onderwijs; 
f. kunst en cultuur; 
g. recreatie; 
h. sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening; 
i. welzijn en zorg; 
j . volksgezondheid; 
k. milieu; 
I. ruimtelijke ordening en volkshuisvesting. 

De verdeling van de beleidsterreinen zorgt er tevens voor dat alle portefeuillehouders verantwoordelijk 
zijn voor subsidies, voor zover deze verstrekt worden binnen en betrekking hebben op hun eigen 
portefeuille. 

Door aanvulling van alle beleidsterreinen wordt de mogelijkheid geboden om op een uniforme wijze 
subsidie aanvragen te behandelen en af te handelen en om nadere regels per beleidsterrein op te stellen. 

Ter inzage ligt: 



4. Middelen 
Aan de wijziging zitten geen directe middelen verbonden. De wijziging maakt het mogelijk dat op 
meerdere beleidsterreinen een uniforme procedure toegepast gaat worden ten aanzien van de 
afhandeling van subsidie aanvragen. 

5. Risico's. 
Met het vaststellen van de wijziging wordt het mogelijk gemaakt om de algemene bepalingen van de 
verordening ook van toepassing te laten zijn op andere beleidsterreinen. Indien niet wordt overgegaan tot 
vaststelling van deze wijziging kunnen subsidieverzoeken die niet onder de thans genoemde 
beleidsterreinen vallen niet worden afgedaan conform de algemene bepalingen van de verordening. 

6. Communicatie/Aanpak 
Na besluitvorming wordt het besluit in het digitale gemeenteblad bekend gemaakt. 

7. Voorstel 
In te stemmen met de wijziging van de Algemene subsidieverordening gemeente Steenbergen 2015 zoals 
in het besluit verwoord. 

Hoogachtend, 
Burge 

n Belt, MBA pers 
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