Overzicht wijzigingen Algemene subsidieverordening Coevorden
Huidig
Voorgesteld
Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Coevorden van 18 Algemene subsidieverordening Coevorden
december 2018, met kenmerk 32427-2018, tot vaststelling van de
Algemene subsidieverordening Coevorden 2019
Artikel 3 lid 2: Subsidies worden uitsluitend verstrekt indien deze
passen binnen de door de raad vastgestelde begroting en de
daaraan gerelateerde meerjarenbegroting.

Artikel 3 lid 2: Het college besluit over het
verstrekken van subsidies met in achtneming
van de in de begroting opgenomen financiële
middelen of het subsidieplafond en – indien de
begroting nog niet is vastgesteld, dan wel
goedgekeurd – onder de voorwaarde dat
voldoende gelden ter beschikking worden
gesteld.

n.v.t.

Artikel 5 lid 4: Het college kan vrijstelling of
ontheffing verlenen van de in lid 3 genoemde
verplichtingen.

n.v.t.

Artikel 7: 1. De aanvraag voor een
projectsubsidie wordt schriftelijk ingediend bij
het college, tenminste acht weken voor aanvang
van de activiteit. Bij afzonderlijke regeling kan
van deze termijn worden afgeweken. 2. Een
aanvraag om een projectsubsidie bevat in ieder
geval de volgende gegevens: a. een beschrijving
van de activiteiten waar subsidie voor wordt
aangevraagd; b. de doelstellingen en resultaten,
die daarmee worden nagestreefd, en hoe de
activiteiten aan dat doel bijdragen. In bijzonder
ook in welke mate de activiteiten gericht zijn op
de gemeente of haar ingezetenen en op door de
gemeente vastgestelde doelen of
beleidsterreinen; c. een begroting en
dekkingsplan van de kosten van de activiteiten
waar de subsidie voor wordt aangevraagd. Het
dekkingsplan bevat een opgave van bij andere
bestuursorganen of private organisaties of
personen aangevraagde subsidies of
vergoedingen ten behoeve van dezelfde
activiteiten, onder vermelding van de stand van
zaken daarvan; d. indien van toepassing, de
stand van de egalisatiereserve op het moment
van de aanvraag. 3. Het college is bevoegd ook
andere dan, of slechts enkele van, de in het
tweede lid genoemde gegevens te verlangen,
indien die voor het nemen van een beslissing op
de aanvraag noodzakelijk, respectievelijk
voldoende, zijn. 4. Indien een aanvrager voor de
eerste maal een projectsubsidie aanvraagt,
voegt hij in ieder geval een exemplaar van de
oprichtingsakte, de statuten, het jaarverslag, de
jaarrekening en de balans van het voorgaande
jaar als bijlagen toe aan zijn aanvraag. 5. Het

Oud artikel 7: 1. Het college beslist op een aanvraag binnen 8
weken na ontvangst van de volledige aanvraag, dan wel binnen 8
weken na afloop van de periode waarin of de uiterlijke datum
waarop aanvragen moeten zijn ontvangen.
2. Het college kan de in het eerste lid genoemde termijn met ten
hoogste zes weken verlengen. De verlenging wordt schriftelijk aan
de aanvrager bekend gemaakt, zo spoedig mogelijk na ontvangst
van de volledige aanvraag.

Nieuw artikel 8: 1. Het college beslist op een
aanvraag binnen 8 weken na ontvangst van de
aanvraag , dan wel binnen 8 weken na afloop
van de periode waarin of de uiterlijke datum
waarop aanvragen moeten zijn ontvangen.
2. Het college kan de in het eerste lid genoemde
termijn met ten hoogste zes weken verlengen.
De verlenging wordt schriftelijk aan de
aanvrager bekend gemaakt, zo spoedig mogelijk
na ontvangst van de aanvraag .

Oud artikel 8 lid 1 sub e bestond nog niet.

Nieuw artikel 9 lid 1 sub e: de subsidieaanvraag
wordt ontvangen na de termijn genoemd in
artikel 7 lid 1 van deze verordening.

Oud artikel 10 lid 3: Indien besloten wordt tot bevoorschotting van Nieuw artikel 11 lid 3: Indien besloten wordt tot
de subsidie, wordt in het besluit tot subsidieverlening de hoogte en bevoorschotting van de subsidie, wordt in het
de termijnen van de voorschotten bepaald.
besluit tot subsidieverlening de hoogte en het
aantal termijnen van de voorschotten bepaald.
Oud artikel 11: Indien de periode van uitvoering van de
gesubsidieerde activiteiten meer dan twaalf aaneengesloten
maanden bedraagt, kan het college aan het verstrekken van een
subsidie vanaf € 50.000 de verplichting verbinden dat maximaal
één keer per periode van twaalf maanden een tussentijds
voortgangsverslag wordt overgelegd.

Nieuw artikel 12: Indien de periode van
uitvoering van de gesubsidieerde activiteiten
meer dan twaalf aaneengesloten maanden
bedraagt, kan het college aan het verstrekken
van een subsidie vanaf € 50.000 de verplichting
verbinden dat minimaal één keer per periode
een tussentijds voortgangsverslag wordt
overlegd.

Oud artikel 13 lid 2: De subsidieontvanger behoeft de voorafgaande Nieuw artikel 14 lid 2: De subsidieontvanger
schriftelijke toestemming van het college voor handelingen als
behoeft de voorafgaande schriftelijke
bedoeld in artikel 4:71 Algemene wet bestuursrecht.
toestemming van het college voor:
a. het oprichten van, dan wel deelnemen in,
een rechtspersoon;
b. het wijzigen van de statuten;
c. het aangaan van overeenkomsten waarbij de
subsidieontvanger zich verbindt tot
zekerheidsstelling, met inbegrip van
zekerheidsstelling voor schulden van derden of
waarbij hij zich als borg of hoofdelijk
medeschuldenaar verbindt of zich voor een
derde sterk maakt;
d. het ontbinden van de rechtspersoon;
e. het doen van aangifte tot faillissement of
aanvragen van zijn surséance van betaling.

Oud artikel 15 lid 1 en lid 2: 1. Bij een subsidie vanaf € 5.000 tot €
50.000 dient de subsidieontvanger uiterlijk 13 weken nadat de
activiteiten moesten zijn uitgevoerd of, indien dat eerder is, 13
weken na uitvoering van de activiteiten, een aanvraag tot
vaststelling in bij het college.
2. De aanvraag tot vaststelling bevat een activiteitenverslag,
waaruit genoegzaam blijkt dat de activiteiten waarvoor de subsidie
is verleend, zijn verricht en aan de aan de subsidie verbonden
verplichtingen is voldaan.

Nieuw artikel 16 lid 1 en lid 2: 1. Bij een subsidie
vanaf € 5.000 tot € 50.000 dient de
subsidieontvanger een aanvraag tot vaststelling
in bij het college:
a. bij een projectsubsidie, uiterlijk 13 weken
nadat de activiteit moest zijn uitgevoerd of,
indien dat eerder is, 13 weken na uitvoering van
de activiteit;
b. bij een boekjaarsubsidie, uiterlijk vóór 1 mei
in het jaar na afloop van het kalenderjaar,
respectievelijk 4 maanden na het tijdvak
waarvoor de subsidie is verleend.
2. De aanvraag tot vaststelling bevat een
activiteitenverslag en financieel verslag, waaruit
genoegzaam blijkt dat de activiteiten waarvoor
de subsidie is verleend, zijn verricht en aan de
aan de subsidie verbonden verplichtingen is
voldaan.

n.v.t.

Nieuw artikel 17: 1. Bij een subsidie vanaf €
50.000 tot € 200.000 dient de subsidieontvanger
een aanvraag tot vaststelling in bij het college:
a. bij een projectsubsidie, uiterlijk 13 weken
nadat de activiteit moest zijn uitgevoerd of,
indien dat eerder is, 13 weken na uitvoering van
de activiteit;
b. bij een boekjaarsubsidie, uiterlijk vóór 1 mei in
het jaar na afloop van het kalenderjaar,
respectievelijk 4 maanden na het tijdvak
waarvoor de subsidie is verleend.
2. De aanvraag tot vaststelling bevat een
activiteitenverslag en financieel verslag, waaruit
genoegzaam blijkt dat de activiteiten waarvoor
de subsidie is verleend, zijn verricht en aan de
aan de subsidie verbonden verplichtingen is
voldaan.
3. Het college kan de subsidieontvanger
verplichten om aanvullend bij de aanvraag tot
vaststelling een samenstelverklaring of
beoordelingsverklaring te overleggen. Deze
samenstelverklaring of beoordelingsverklaring
dient te worden opgesteld door een
registeraccountant of een Accountant
Administratieconsulent ten aanzien van wie in
het accountantsregister een aantekening is
geplaatst als bedoeld in artikel 36, tweede lid,
onderdeel i, van de Wet op het
accountantsberoep, of door een
boekhouder/financieel adviseur die ingeschreven
staat in het register NBA.
4. In afwijking van het tweede lid kan het college
in de beschikking tot subsidieverlening of in
nadere regels als bedoeld in artikel 3, derde lid,
bepalen dat de subsidieontvanger tevens op een

Oud artikel 16 lid 1, lid 3 en lid 4: 1. Bij een subsidie vanaf €
50.000, dient de subsidieontvanger een aanvraag tot vaststelling in
bij het college: 3. De subsidieontvanger is verplicht het financieel
verslag te onderwerpen aan een onderzoek van een
registeraccountant of een Accountant-Administratieconsulent ten
aanzien van wie in het accountantsregister een aantekening is
geplaatst als bedoeld in artikel 36, tweede lid, onderdeel i, van de
Wet op het accountantsberoep. 4. De aanvraag tot vaststelling gaat
vergezeld van een controleverklaring van de onderzoeker als
bedoeld in het derde lid, die ten minste bevat:
a. een vermelding op welk project het onderzoek betrekking had en
welke wettelijke voorschriften en verplichtingen op dat project, in
het bijzonder op de verstrekte subsidie voor dat project,
toepasselijk waren;
b. een beschrijving van de reikwijdte van het onderzoek, waarin ten
minste wordt vermeld welke richtlijnen voor het onderzoek in acht
zijn genomen;
c. een vermelding van de gebleken tekortkomingen naar aanleiding
van het onderzoek;
d. een oordeel over de verenigbaarheid van het activiteitenverslag
als bedoeld in het tweede lid, onder a, met de projectadministratie.

Nieuw artikel 18 lid 1, en lid 3: 1. Bij een
subsidie vanaf € 200.000, dient de
subsidieontvanger een aanvraag tot vaststelling
in bij het college: 3. Het college kan de
subsidieontvanger verplichten om aanvullend bij
de aanvraag tot vaststelling een
beoordelingsverklaring of controleverklaring te
overleggen. Deze beoordelingsverklaring of
controleverklaring dient te worden opgesteld
door een registeraccountant of een Accountant
Administratieconsulent ten aanzien van wie in
het accountantsregister een aantekening is
geplaatst als bedoeld in artikel 36, tweede lid,
onderdeel i, van de Wet op het
accountantsberoep, of door een
boekhouder/financieel adviseur die ingeschreven
staat in het register NBA.

Oud artikel 17 lid 1: Het college stelt de subsidie binnen 13 weken
na ontvangst van de volledige aanvraag tot subsidievaststelling
vast.

Nieuw artikel 19 lid 1: Het college stelt de
subsidie binnen 13 weken na ontvangst van de
aanvraag tot subsidievaststelling vast.

n.v.t.

Artikel 24: De uitvoering van deze verordening
wordt periodiek door het college geëvalueerd.

Oud artikel 22: De Algemene subsidieverordening Coevorden 2012 Nieuw artikel 25: De Algemene
wordt ingetrokken.
subsidieverordening Coevorden 2019 wordt
ingetrokken.

Oud artikel 23: Deze verordening treedt in werking met ingang van Nieuw artikel 27: Deze verordening treedt in
de dag volgend op die van haar bekendmaking.
werking per 1 januari 2021.
Oude nummering van artikelen.

Nieuwe nummering van artikelen.

Wijziging
Nieuwe titel

Oorspronkelijke formulering was
in strijd met de Algemene wet
bestuursrecht (hierna: Awb).
Bepaling is aangepast en is nu
juridisch juist en duidelijker
geformuleerd.

Nieuw lid. Praktisch gezien is het
niet mogelijk om stukken op te
vragen als deze stukken er niet
zijn, omdat een rechtspersoon
destijds nog niet was opgericht.
Door deze bepaling kan voor
deze situatie een uitzondering
worden gemaakt.

Nieuw artikel. In de Algemene
subsidieverordening Coevorden
2019 ontbrak een bepaling over
de aanvraag van een
projectsubsidie. In de Algemene
subsidieverordening Coevorden
is er een nieuwe bepaling
toegevoegd die tevens
overeenkomt met de praktijk.

Tekstuele wijziging. In beide
leden is het woord 'volledig'
weggehaald, dit is anders in
strijd met de Awb.

Bepaling toegevoegd ter
verduidelijking van de regels
over termijnen m.b.t. de
aanvraag. Vanuit de organisatie
kwam de wens om dit expliciet
op te nemen als weigeringsgrond
naar voren.
Tekstuele wijziging. De termijnen
is aangepast in het aantal
termijnen.

Maximaal één keer per periode is
gewijzigd in minimaal, zodat er
geen maximum meer is voor het
vragen van een tussentijds
voortgangsverslag. Oude
bepaling was erg beperkend.

Oude bepaling was te algemeen
en te verstrekkend
geformuleerd. Nu duidelijker
geformuleerd.

In het eerste lid zijn er termijnen
voor het indienen van de
aanvraag tot vaststelling van de
subsidie toegevoegd. Deze
termijnen zijn in de nieuwe
verordening allemaal gelijk
getrokken ongeacht het
subsidiebedrag met uitzondering
van de subsidies tot € 5000,-. Dit
om duidelijkheid te creeëren. In
het tweede lid is aan de
aanvraag tot vaststelling ook de
verplichting tot het aanleveren
van een financieel verslag
toegevoegd. In de praktijk werd
dit al gedaan, maar dit ontbrak is
de Algemene
subsidieverordening Coevorden
2019.

Er is een extra scheiding
gemaakt in de verantwoording
voor de verschillende
subsidiebedragen. Toegevoegd:
Subsidies van € 50.000,- tot €
200.000,-. Er gelden dezelfde
termijnen als voor de andere
subsidiebedragen, de
verantwoording is zwaarder
t.o.v. de subsidies tot € 50.000,en lichter t.o.v. de subsidies
vanaf € 200.000,-. De
mogelijkheid om een
samenstelverklaring of
beoordelingsverklaring op te
vragen.

Bedrag is aangepast. Er is een
extra trap toegevoegd bij de
scheiding van subsidies. Bij
subsidies vanaf € 200,000,- is
het mogelijk om bij de
subsidievaststelling om een
beoordelingsverklaring of
controleverklaring op te vragen.
Een beoordelingsverklaring en
controleverklaring zijn de
zwaarste verantwoordingen
hebben de meeste waarde en
qua kosten ook het duurste. Om
deze reden is ervoor gekozen om
het derde lid om te zetten in een
kan-bepaling. Lid 4 is verwijderd,
omdat deze vereisten standaard
in een beoordelingsverklaring of
controleverklaring worden
opgenomen. Indien hierin iets
wordt gewijzigd zou de
verordening ook weer aangepast
moeten, op deze manier is dit nu
ondervangen.

Tekstuele wijziging. In lid 1 is het
woord 'volledig' weggehaald, dit
is anders in strijd met de Awb.
Nieuw artikel. In de Algemene
subsidieverordening Coevorden
2019 is hierover niks
opgenomen.
Oude verordening wordt d.m.v.
deze bepaling ingetrokken.

Nieuwe datum inwerkingtreding
van de nieuwe verordening.
Verordening is opnieuw
genummerd. Er zijn enkele
artikelen toegevoegd en er zat
een fout in de nummering van
de Algemene
subsidieverordening Coevorden
2019.

