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Vaststellen Algemene subsidieverordening 2011 met bijbehorende toelichting.

Op basis van nieuwe ontwikkelingen en veroudering van de Algemene subsidieverordening 2001 is de
Algemene subsidieverordening gemeente Valkenswaard 2011 opgesteld. Hierbij zijn de Algemene Wet
Bestuursrecht en het model algemene subsidieverordening VNG leidend geweest. De wijzigingen /
aanvullingen zijn gearceerd weergegeven.

Vaststellen van de Algemene subsidieverordening gemeente Valkenswaard 2011 met bijbehorende toelichting

De huidige Algemene subsidieverordening is vastgesteld in 2001. In juni 2006 en november 2007 is deze
verordening op onderdelen geactualiseerd c.q. aangepast. Op dat moment is de bijbehorende toelichting niet
aangepast. Naast het feit dat de toelichting niet meer synchroon liep met de verordeningsartikelen, zijn er
ontwikkelingen die aansturen op vermindering van administratieve en bestuurlijke lasten, missende
onderdelen en verouderingen, die het nodig maakten deze geactualiseerde verordening op te stellen. Voor de
exacte onderwerpen wordt verwezen naar bijlage 3 waarin de wijzigingen / aanvullingen worden uit- en
toegelicht. Ook is in de verordening en toelichting terug te vinden om welke wijzigingen en toevoegingen het
gaat, zie cursief gedrukte teksten.
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Deze verordening is zoals u eerder is meegedeeld ter inspraak voorgelegd aan de inwoners van
Valkenswaard in de periode van 8 september 2011 tot en met 6 oktober 2011. Tijdens deze
inspraakperiode zijn er geen inspraakreacties binnengekomen. Wellicht is dit (deels) te verklaren doordat
er geen nadelige wijzigingen voor de subsidieaanvrager zijn doorgevoerd. In tegendeel, de directe
vaststelling tot en met een subsidiebedrag van € 1.500,- bespaart de aanvrager werk.
De Algemene subsidieverordening 2011 met de bijbehorende toelichting vormen samen het kader
waarbinnen de subsidies binnen de gemeente Valkenswaard worden verstrekt. Op dit moment is er niet
voor gekozen om nog een apart subsidiebeleid op te stellen. In dit beleid zou verder ingegaan kunnen
worden op de grondslagen waarop de bestaande subsidiebedragen gebaseerd zijn / nieuwe
subsidiebedragen gebaseerd kunnen worden. Tevens zou gezocht kunnen worden naar criteria op grond
waarvan subsidieaanvragen al dan niet kunnen worden toegekend. Dit blijkt een heel lastige opgaaf te

zijn, aangezien de grote diversiteit aan mogelijkheden. De verordening geeft daarom een richting aan
gebaseerd op de traditionele begrotingsindeling, zie artikel 2, Reikwijdte. Hierbij wordt aangesloten bij de
modelverordening van VNG.
Zie voor een nadere toelichting op de wijzigingen / aanvullingen bijlage 3.
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Een geactualiseerde Algemene subsidieverordening 2011 met bijbehorende toelichting die hanteerbaar is
voor de Valkenswaardse inwoners / instellingen en bestuurlijk en ambtelijk toereikend handvat geeft.
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Aan de hand van de Algemene Wet Bestuursrecht, de model-subsidieverordening van de VNG en de
vigerende subsidieverordening 2001 is de bijgevoegde subsidieverordening 2011 met toelichting
geactualiseerd. In de Algemene Subsidieverordening 2011 is door middel van arcering aangegeven welke
tekstdelen gewijzigd / aangevuld zijn ten opzichte van de subsidieverordening 2001.
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Zie onder aanleiding.
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Nieuwe (wettelijke) ontwikkelingen en gewenste aanpassingen in dagelijks gebruik kunnen aanleiding
zijn tot aanpassing van de Algemene subsidieverordening gemeente Valkenswaard 2011.
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Na vaststelling dient zo spoedig mogelijk te worden gepubliceerd, zie ook onder communicatie, zodat de
inwerkingtreding van de Algemene subsidieverordening 2011 en toelichting (1 dag na publicatie) in kan
gaan.
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N.v.t.

Na vaststelling dient via de plaatselijke pers en de website gecommuniceerd te worden dat de Algemene
subsidieverordening gemeente Valkenswaard 2011 is vastgesteld.
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Burgemeester en wethouders van Valkenswaard,
secretaris,

burgemeester

drs. R.F.W. van Eijck.
)

1)
2)
3)
4)

drs. A.B.A.M. Ederveen.
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1) Model algemene subsidieverordening VNG
2) Wettekst Awb, Titel 4.2, Subsidies
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