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Raadsvoorstel 

Datum raadsvergadering : 24 september 2020 

Zaaknummer : 112485 

Onderwerp: : Vaststellen nieuwe Algemene subsidieverordening Oude IJsselstreek(ASV) 

 

De raad wordt voorgesteld 

1. De Algemene subsidieverordening Oude IJsselstreek (ASV) vast te stellen. 

 

Aanleiding 
De huidige Algemeen Subsidieregeling (ASR) stamt uit 2008 en heeft vele jaren gezorgd voor een goede basis 

om subsidie te verstrekken, of als basis voor subsidie- of uitvoeringsregelingen. We hechten er grote waarde 

aan om op een juiste en rechtmatige manier organisaties te kunnen subsidiëren die bijdragen aan de 

leefbaarheid en de beleidsdoelen van de gemeente. Door het wijzigen van wet- en regelgeving is het 

noodzakelijk om deze verordening, die fungeert als kapstok voor een groot aantal subsidieregelingen, aan te 

passen. De wijzigingen betreffen voornamelijk Europese regelgeving inzake staatssteun. Hoewel van 

staatssteun in onze gemeente tot nu geen sprake is geweest, is het wel van belang dit in de 

subsidieverordening te benoemen zodat de gemeente adequaat kan reageren mocht een dergelijk geval zich 

voordoen. 

Gekozen is om de regeling weer verordening te noemen, om de juridische status van het document duidelijk te 

maken. 

 De nieuwe ASV is grotendeels gebaseerd op de modelverordening zoals deze door de VNG beschikbaar is 

gesteld (model 2013 met aanvulling 2019), maar is door inbreng van de betrokken adviseurs aangepast naar 

onze lokale wensen (maatwerk). Hierbij is vooral oog geweest voor een goede dienstverlening die het aanvragers 

van subsidie niet onnodig moeilijk maakt om zich tot de gemeente te wenden voor steun. Dit levert een 

verordening op die ook daadwerkelijk werkbaar is voor medewerkers, waardoor implementatie/gebruik van de 

nieuwe verordening snel kan plaatsvinden. 

Om de verordening weer op het gewenste niveau te krijgen is gekozen voor een technische, juridische 

aanpassing. Een omzetting van verordening naar een vorm die meer strookt met de leidende beginselen uit het 

Sociaal Domein kan indien gewenst op een later tijdstip plaatsvinden.  

 

Wat wordt met beslissing bereikt 
De Algemene subsidieverordening zorgt voor een solide en rechtmatige basis voor subsidieverstrekking. In deze up-

date worden de wijzigingen in wet- en regelgeving meegenomen. 

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en) 
1.1. De huidige Algemene Subsidieregeling is toe aan een up-date        
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Sinds 2008 zijn er verandering doorgevoerd in wet- en regelgeving. Een voorbeeld hiervan is de Europese 

dienstenrichtlijn. Door de subsidieverordening aan te passen wordt voor een rechtmatige basis gezorgd. 

 

1.2. De ASV is opgezet aan de hand van de VNG modelverordening en aangepast aan onze gemeentelijke 

praktijk.  

De basis voor deze ASV wordt gevormd door de modelverordening 2013, up-date 2019, van de VNG. De 

VNG stelt deze modellen beschikbaar om gemeenten in staat te stellen een rechtmatige basisverordening te 

gebruiken voor subsidieverlening. Op sommige onderdelen van de verordening zijn wat aanpassingen 

gedaan zodat deze beter aansluiten bij onze lokale praktijk. Zo is het in Oude IJsselstreek wenselijk om 

verenigingen direct na subsidieverlening uit te betalen, en niet pas na subsidievaststelling. Deze 

mogelijkheid is opgenomen in de subsidieverordening zodat de handelswijze ten opzichte van de 

subsidieontvangers rechtmatig verankerd is. Ook de mogelijkheid voor het geven van een 

waarderingssubsidie in paragraaf 6 is geen model-artikel, maar biedt wel de mogelijkheid om incidenteel een 

voor de gemeente waardevolle activiteit te ondersteunen die anders niet voor subsidie in aanmerking zou 

komen.  

 

1.3. De ASV biedt een solide kader, maar ook ruimte voor maatwerk 

Zoals aangegeven zijn de verordening de noodzakelijke kaders opgenomen voor aanvragen en beslissingen 

zoals termijnen en vereisten. De verordening biedt echter ook de ruimte om in speciale gevallen of bij 

subsidieregeling af te wijken van deze kaders. Hierdoor kan de subsidieverlening steeds verdere worden 

toegespitst op de lokale praktijk en wensen, en maakt de gemeente subsidie aanvragen zo eenvoudig 

mogelijk. 

Kanttekeningen 
nvt 

Kosten, baten, dekking 
Met deze juridische up-date van de subsidieverordening zijn geen extra kosten gemoeid 

Uitvoering 

Planning 

Na vaststelling zal de verordening worden gepubliceerd en in werking treden op 1 januari 2021. In de tussentijd 

kunnen subsidieregelingen tekstueel worden aangepast aan de ASV en betrokken organisaties op de hoogte worden 

gesteld. 

 

Personeel 

N.v.t. 

 

Communicatie/participatie 

De nieuwe regeling wordt officieel gepubliceerd en bekendgemaakt. Daarnaast zullen organisaties die op basis van 

de ASV subsidie ontvangen op de hoogte worden gebracht 

 

Evaluatie/verantwoording 

Wanneer tijdens het proces van subsidieverlening blijkt dat een aanpassing van de verordening gewenst is, of 

gewijzigde wet en regelgeving hier aanleiding toe geeft, zal de ASV opnieuw aan de gemeenteraad worden 

voorgelegd. 
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Bijlagen 

1. Algemene subsidieverordening Oude IJsselstreek(ASV) 

2. Toelichting op de Algemene subsidieverordening Oude IJsselstreek(ASV) 

 

 

 

 

 

 

Burgemeester en wethouders, 

 

 

Marijke Verstappen 

 

Secretaris 

 Otwin van Dijk 

 

            Burgemeester 

 

 

 

 

 

Raadsvergadering d.d. 

 

☐ conform voorstel 

☐ zonder hoofdelijke stemming 

☐ met algemene stemmen 

☐ ……stemmen voor……stemmen tegen 

☐ aangenomen 

☐ aangenomen met amendement………… 

☐ aangehouden 

☐ verworpen 

☐ ter vergadering uitgereikt bij agendapunt 

☐ in handen van B&W gesteld 

☐ opmerkingen/toezeggingen………………. 

☐ ………………………………………………. 


