
 

 

 

 BM1800362  

 

 
 

 

Verschillenanalyses 

 

Artikelgewijze toelichting van de Subsidieregeling welzijn 2019, gemeente Steenbergen ( - per hoofdstuk en artikel) 

 

Artikel – nieuw 

(in Subsidieregeling 

welzijn 2019 

gemeente 

Steenbergen) 

Onderwerp Artikel – oud 

(in de Subsidie-

regeling Welzijn 

Steenbergen) 2016 

Onderwerp Toelichting 

 

Hoofdstuk 1. Algemeen  

 

1 Begripsomschrijvingen 1 Begripsomschrijvingen Begrippen zijn toegevoegd en waar nodig verscherpt om 

interpretatieverschillen te voorkomen. 

 

2 Toepassingsbereik 2 Toepassingsbereik Een nieuw lid is toegevoegd waarin staat dat de activiteiten 

dienen bij te dragen aan het Steenbergs belang.  

 

3 Activiteiten 3 Activiteiten  Onveranderd. 

 

4 Doelgroep 4 

 

Doelgroep Een nieuw lid toegevoegd: de gesubsidieerde activiteiten 

dienen ook gericht te zijn op leden of deelnemers in alle 

leeftijdscategorieën van sport- en culturele 

verenigingsactiviteiten. 

 

5 Subsidievormen 5 5 

 

De aanpassingen betreffen een duidelijker verwijzing naar de 

hoofdstukken waarin de subsidievormen worden toegelicht.  

 

Ook zijn de namen van een paar subsidievormen aangepast 

ter verduidelijking van de aard van de subsidievormen.  

 

6 Wijze van verdeling 6 Wijze van verdeling Onveranderd. 

 

7 Aanvullende 

weigeringsgronden 

7  Weigeringsgronden  De artikelen 4:25, tweede lid en 4:35 van de Awb worden 

aangehaald zodat evident is welke bovenliggende bepalingen 



 

2 

 

van toepassing zijn op deze aanvullende weigeringsgronden.  

 

Extra bepalingen zijn toegevoegd voor activiteiten waarvan de 

opbrengst bestemd is voor een goed doel (onder e) en voor 

activiteiten waarvoor aan de aanvrager al  subsidie is verleend 

door één of meer andere bestuursorganen of private 

organisatie of persoon (onder g). 

 

8 Verplichtingen 8 Verplichtingen  Lid 6 van dit artikel is verwijderd omdat dit een herhaling is 

van de bepaling in de ASV en derhalve overbodig. 

 

9 Uitbetaling 9 Uitbetaling Onveranderd. 

 

 

Hoofdstuk 2. Incidentele activiteitensubsidie  

 

10  

 

en 

11 

Kosten die voor subsidie 

in aanmerking komen 

 

Weigeringsgronden 

10 Kosten die voor subsidie in 

aanmerking komen 

In de nieuwe Subsidieregeling worden de kosten die voor 

subsidie in aanmerking komen en de kosten die niet voor 

subsidie in aanmerking komen in een aparte artikel benoemd. 

Dit vergroot de begrijpelijkheid van het stuk en zorgt voor 

uniformiteit met de andere hoofdstukken.  

 

Bij artikel 10 is lid 1 en 2 toegevoegd om beter te duiden 

waarvoor subsidie beschikbaar wordt gesteld.  

13 Aanvraag 12 Aanvraag De wijze waarop een subsidieaanvraag wordt ingediend is 

scherper verwoord namelijk dat een aanvraag altijd schriftelijk 

te worden ingediend en getekend door ten minste één lid van 

het bestuurd van de rechtspersoon. Deze wijziging is ook bij 

de andere subsidievormen gedaan. 

 

De aan te leveren documenten bij een subsidieaanvraag zijn 

een activiteitenplan (en geen verslag) en een begroting. Een 

verslag wordt aangeleverd bij het indienen van de 

subsidieverantwoording. 

 

 

De onjuiste verwijzing naar een artikel in de ASV bij lid 4 van 
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artikel 12 van de oude regeling is verwijderd.  

14 Verantwoording 13 Verantwoording Een tweede artikel uit de ASV is benoemd om aan te tonen dat 

er een afwijking is van de wijze voor het aantonen in hoeverre 

de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht.  

 

 

Hoofdstuk 3. Eenmalige activiteitensubsidie: maatschappelijke inzet (een nieuw toegevoegd hoofdstuk) 

Met deze nieuw toegevoegde subsidievorm worden activiteiten gesubsidieerd die tot doel hebben de positie van kwetsbare burger te verstreken.  

15 Het in aanmerking 

komen voor subsidie 

- 

 

- Uiteenzetting onder welke voorwaarde een aanvrager in 

aanmerking komt voor een subsidie. De subsidie is eenmalig 

doch kan met een tweede jaar worden verleend. 

16 Weigeringsgronden - - In dit artikel wordt  verwezen naar Bijlage 2 van de 

Subsidieregeling welzijn 2019 gemeente Steenbergen waarin 

de bepalingen voor maatschappelijke inzet uiteen zijn gezet. 

Het niet voldoen aan deze bepalingen kan leiden tot afwijzing 

van de subsidie.  

 

17 Hoogte van de subsidie - - 

 

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het aantal 

leden/deelnemers conform Bijlage 2 van de Subsidieregeling 

welzijn 2019 gemeente Steenbergen. 

 

18 Aanvraag en beslissing - - Een beschrijving van de wijze van aanvraag. 

 

19 Verantwoording - - Een beschrijving van de wijze van het indienen van een 

verantwoording. 
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Hoofdstuk 4. Startsubsidie (hoofdstuk 3  in de oude  Subsidieregeling welzijn Steenbergen) 
 

20 Kosten die voor subsidie 

in aanmerking komen 

14 

 

Kosten die voor subsidie in 

aanmerking komen 

Onveranderd. 

21 Hoogte van de subsidie 15 Hoogte van de subsidie Onveranderd. 

 

 

22 Aanvraag 16 Aanvraag  Onveranderd. 

 

 

 

23 Verantwoording 17 Verantwoording De wijze waarop een subsidieaanvraag wordt verantwoord is 

scherper verwoord namelijk dat een aanvraag altijd schriftelijk 

moet worden ingediend en getekend door ten minste één lid 

van het bestuurd van de rechtspersoon. Deze wijziging is ook 

bij de andere subsidievormen gedaan. 

 

 

Hoofdstuk 5. Jubileumsubsidie (hoofdstuk 4  in de oude  Subsidieregeling welzijn Steenbergen) 
 

24 Kosten die voor subsidie 

in aanmerking komen 

18 Kosten die voor subsidie in 

aanmerking komen 

Onveranderd. 

 

25 Hoogte van de subsidie 19 Hoogte van de subsidie Verwijderd is lid 3: Subsidiebedragen worden niet 

geïndexeerd. Een onnodig opgenomen bepaling aangezien 

doorgaans geen indexatie van subsidiebedragen plaatsvindt 

tenzij expliciet aangegeven.   

 

26 Aanvraag en beslissing 20 Aanvraag en beslissing Onveranderd. 

 

 

Hoofdstuk 6. Structurele activiteitensubsidie (hoofdstuk 5  in de oude  Subsidieregeling welzijn Steenbergen) 
 

27 Het in aanmerking 

komen voor subsidie 

21 Het in aanmerking komen 

voor subsidie 

Sub c. een jeugdvereniging kan alleen in aanmerking komen 

voor een subsidie in het kader van vakantieactiviteiten indien 

wekelijkse activiteiten worden georganiseerd. Een tweetal 
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organisaties zijn uitgezonderd van deze bepaling. 

 

Sub d. een sportvereniging kan allen in aanmerking komen 

voor subsidie voor de hieronder genoemde activiteiten indien 

wekelijkse trainingen worden georganiseerd: 

- bij het organiseren en/of deelnemen aan toernooien   

  en/of competitiewedstrijden;  

- bij de inzet van deskundig kader;  

- bij de aanwezigheid van voldoende en degelijk 

materiaal.  

 

Voor het toekennen van een extra subsidie voor jeugdleden is 

een extra bepaling toegevoegd.  

 

Sub e. een cultuurvereniging kan alleen in aanmerking komen 

voor subsidie voor de hieronder genoemde activiteiten als 

wekelijkse repetities en lessen worden verzorgd: 

- bij het organiseren en deelnemen aan concerten   

 en optredens ; 

- bij het deelnemen aan concoursen; 

- bij de inzet van deskundig kader;  

- bij de aanwezigheid van voldoende en degelijk 

materiaal.  

28 Hoogte van de subsidie 

 

22 Hoogte van de subsidie 

 

Onder sub 3. Is verduidelijkt dat bij activiteiten voor kwetsbare 

burgers eigen leden en niet-eigen leden kunnen deelnemen. 

29 Aanvraag en beslissing 23 Aanvraag en beslissing De wijze waarop een subsidie wordt ingediend is door een 

getekende aanvraag door ten minste één lid van het bestuurd 

van de rechtspersoon. Deze wijziging is ook bij de andere 

subsidievormen gedaan. 

 

30 Verantwoording 24 Verantwoording De wijze van aanlevering van een aanvraag is aangepast. Zie 

hierboven. 
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31 Subsidievaststelling 25 Subsidievaststelling Onveranderd. 

 

 

Hoofdstuk 7. Basissubsidie (hoofdstuk 6  in de oude  Subsidieregeling welzijn Steenbergen) 
 

32 Het in aanmerking 

komen voor subsidie 

26 Het in aanmerking komen 

voor subsidie 

Onveranderd. 

 

33 Hoogte van de subsidie 27 Hoogte van de subsidie Onder sub. 2. Is verduidelijkt dat bij activiteiten voor 

kwetsbare burgers  eigen leden en niet-eigen leden kunnen 

deelnemen. 

 

34 Aanvraag en beslissing 28 Aanvraag en beslissing Onveranderd. 

 

35 Subsidieverantwoording 29 Subsidieverantwoording Het genoemde artikelnummer waarnaar verwezen wordt is 

veranderd en daarom ook aangepast in dit artikel. 

 

Hoofdstuk 8. Budgetsubsidie (hoofdstuk 7 in de oude  Subsidieregeling welzijn Steenbergen) 
 

36 Kosten die voor subsidie 

in aanmerking komen 

30 Kosten die voor subsidie in 

aanmerking komen  

Onveranderd. 

 

37 Hoogte van de subsidie 31 Hoogte van de subsidie  Onveranderd. 

 

38 Aanvraag en beslissing 32 Aanvraag en beslissing Een toevoeging dat de aanvraag schriftelijk dient worden 

ingediend en getekend door ten minste één bestuurslid van de 

rechtsvorm. 

39 Aanvullende 

verplichtingen 

33 Aanvullende 

verplichtingen  

Onveranderd. 

 

40 Verantwoording 34 Verantwoording Onveranderd. 

 

41 Subsidievaststelling 35 Subsidievaststelling Onveranderd. 

 

 

Hoofdstuk 8. Overig 

 

42 Inwerkingtreding 36 Inwerkingtreding Tekst bij sub. . is aa gepast: er alt  is aa gepast i  ordt 
i getrokke  et i ga g a   ja uari 9. 
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43 Overgangsbepaling 37 Overgangsbepaling Voor aanvragers van een structurele activiteitensubsidie die 

nadelige financiële gevolgen ondervinden van de nieuwe 

subsidieregeling en in 2020 in aanmerking komen voor een 

lager subsidiebedrag dan in 2019 is een overgangsbepaling 

opgenomen. De bedragen en periodes genoemd in deze 

overgangsbepaling zijn onveranderd ten opzichte van de 

bepali g ge oe d i  de oude  subsidieregeli g.  
 

Toegevoegd is lid 4:  Hetgeen benoemd in dit artikel is niet van 

toepassing wanneer een lager subsidiebedrag het gevolg is van 

natuurlijke afname van het ledenbestand.  

Toegevoegd is lid 5:  Sport- en culturele verenigingen die in 

2018 een Structurele Activiteitensubsidie ontvangen, blijven 

deze or  a  subsidie ook o der de “ubsidieregels 9 
Ge ee te “tee berge  behoude . 
 

44 Citeertitel 38 Citeertitel Geen opmerking noodzakelijk. 
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Bijlage 1: bijlage bij artikel 27 van de Subsidieregeling welzijn 2019 gemeente Steenbergen 

Deze bijlage is niet als zodanig opgenomen in oude  de subsidieregeling 

 

Artikel – nieuw 

(in Subsidieregeling 

welzijn 2019 

gemeente 

Steenbergen) 

Onderwerp Artikel – oud 

(in de Subsidie-

regeling Welzijn 

Steenbergen) 2016 

Onderwerp Toelichting 

1 Dorps- of stadsraad 

 

1 Dorps- of stadsraad 

 

Onveranderd. 

 

2 EHBO-vereniging 

 

2  EHBO-vereniging 

  

Onveranderd. 

 

3 Jeugdvereniging 3 Jeugdvereniging Onveranderd. 

 

4 Sportvereniging 4 Sportvereniging Een wijziging ten aanzien van het minimum 

leden/deelnemersaantal. 

 

Samenvoeging van twee activiteiten (toernooien en 

competitiewedstrijden) in één bepaling. Hierbij zijn de 

beschikbare middelen ook bij elkaar opgeteld. 

 

Een toevoeging van de voorwaarden en middelen om extra 

jeugdsubsidie te ontvangen. 

 

5 Cultuurvereniging 5 Cultuurvereniging Een wijziging ten aanzien van het minimum 

leden/deelnemersaantal. 

6 Volkscultuur 6 Volkscultuur Onveranderd. 
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Bijlage 2: bijlage bij artikel 16, sub b en artikel 17, tweede lid, en van de Subsidieregeling welzijn 2019 gemeente Steenbergen  

Deze bijlage is niet als zodanig opgenomen in oude  de subsidieregeling 

1 Activiteitensubsidie in 

het kader van 

maatschappelijke inzet 

- - Deze bepaling is een uitwerking van hoofdstuk 3. 

2 Samenwerking met lokale 

partners  

-  - Geen opmerking noodzakelijk. 

 

3 Hoogte van de subsidie - - 

 

Geen opmerking noodzakelijk. 

 

 

Bijlage 3: bijlage bij artikel 28, derde lid en artikel 33, tweede lid van de Subsidieregeling welzijn 2019 gemeente Steenbergen 

Deze bijlage is niet als zodanig opgenomen in oude  de subsidieregeling  

1 Aanvullende subsidie 

voor kwetsbare burgers 

- - Geen opmerking noodzakelijk. 

 

 

2 Hoogte van de subsidie - - Geen opmerking noodzakelijk. 

 

3 Aanvraag en beslissing - - Geen opmerking noodzakelijk. 

 

 

 

 

 


