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RAADSVOORSTEL 

 
Raadsvoorstel
 
Onderwerp: Wijziging Algemene subsidieverordening 

 
Voorgesteld besluit 
 
De wijziging van de Algemene subsidieverordening Bergen 2016 vast te stellen. 
 
Geheimhouding    
  Nee    
  Ja  
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Raadsvergadering : 8 april 2021 
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RAADSVOORSTEL 
 
INLEIDING 
De aanleiding van dit raadsvoorstel is dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) 
de model Algemene subsidieverordening in 2019 heeft gewijzigd. De Algemene 
Subsidieverordening Bergen 2016 (ASV Bergen 2016)) is gebaseerd op de model ASV van 
2016. De model ASV uit 2016 is, naar aanleiding van jurisprudentie en wetswijzingen, in 
2019 gewijzigd. Wij stellen u voor de ASV Bergen 2016 overeenkomstig de model ASV van 
de VNG van 2019 te wijzigen. Tevens maken wij van de gelegenheid gebruik om de 
verordening beter te laten aansluiten op de programmabegroting. Het betreft dus een 
technische wijziging die geen gevolgen heeft voor de subsidieontvangers en –aanvragers. 
 
INVLOED KADERS OP KEUZERUIMTE 
Uw keuzeruimte is beperkt, daar de meeste voorgestelde wijzigingen van de VNG zijn 
gebaseerd op wetswijzigingen en naar aanleiding van jurisprudentie.  
 
TOELICHTING OP HET VOORSTEL  
De Algemene subsidieverordening bevat vooral procedurele bepalingen waarmee een 
uniforme werkwijze voor de subsidieontvangers wordt gewaarborgd.  
De (ASV Bergen 2016) is gebaseerd op de model ASV. Het model is in 2019 opnieuw 
geactualiseerd. De aanleidingen voor de wijziging van het model van de VNG waren:  
• recente jurisprudentie over de toelaatbaarheid van een weigeringsgrond die gerelateerd 

is aan het betalen van salarissen die de norm van de Wet normering topinkomens te 
boven gaan; 

• de inwerkingtreding op 1 juli 2018 van de Wet terugvordering staatssteun, waardoor een 
overeenkomstige bepaling in de model ASV overbodig is geworden; 

• daarnaast werd gelijk een aantal technische en tekstuele wijzigingen doorgevoerd. 
 
Andere wijzigingen die in de ASV Bergen 2016 conform het VNG-model doorgevoerd zijn: 
• het onderscheid tussen de verschillende subsidies.  

Er werd onderscheid gemaakt tussen de jaarlijkse en eenmalige subsidies. Deze 
indeling was onvoldoende onderscheidend en is gewijzigd in: 
1. subsidies voor een bepaald tijdvak van één of meer kalenderjaren; 
2. subsidies voor een bepaald tijdvak van één of meer boekjaren, niet zijnde 

kalenderjaren (denk aan schooljaren) 
3. subsidies voor terugkerende activiteiten (zoals de viering van Koningsdag) 
4. subsidies voor eenmalige activiteiten (zoals projecten die op basis van een 

subsidieregeling in aanmerking komen voor een subsidie); 
Het onderscheid tussen deze vier verschillende subsidies, is doorgevoerd in de artikelen 
over de aanvraag- en beslistermijnen; 

• er is een basis gelegd voor het kunnen opleggen van doelgebonden verplichtingen 
(artikel 12, tweede lid). Een voorbeeld daarvan is de verplichting de activiteiten uit te 
laten voeren door medewerkers met een bepaald opleidingsniveau of een bepaald 
diploma. Het college mag ook niet-doelgebonden verplichtingen opleggen waarmee het 
een ander beleidsdoel wil realiseren dan de subsidieverlening beoogt. In dat geval moet 
het college die verplichting bij subsidieregeling opleggen (artikel 12, derde lid); · 

• de hardheidsclausule is inhoudelijk aangepast;  
• er is een aantal inhoudelijke en redactionele aanpassingen doorgevoerd. 

 



 

Pagina 3 van 6 
 

Van de gelegenheid is gebruik gemaakt de verordening beter te laten aansluiten op de 
programmabegroting. De beleidsterreinen waarop de ASV Bergen 2016 van toepassing was, 
zijn gewijzigd in de programmaonderdelen uit de huidige programmabegroting.   
 
Toelichting op de onderdelen van het wijzigingsbesluit 
Voor zover nodig wordt hieronder op de onderdelen van het wijzigingsbesluit een toelichting 
gegeven. 
 
Artikel I, onderdeel A, van het wijzigingsbesluit (artikel 1) 
In dit onderdeel vervallen in artikel 1 enkele begrippen, omdat deze in verband met enkele 
andere aanpassingen niet meer terugkomen in de verordening. Daarnaast is aan de 
omschrijving van de begrippen ‘Europees steunkader’ en ‘Verdrag’ een zinsnede 
toegevoegd, om beter aan te geven waar het om kan gaan.  
 
Artikel I, onderdeel B, van het wijzigingsbesluit (artikel 2) 
De beleidsterreinen die onder de reikwijdte van de ASV Bergen 2016 vallen zijn aangepast, 
omdat zij niet meer corresponderen met de programmabegroting.  
De ASV Bergen 2016 is van toepassing op subsidies voor activiteiten die passen in 
programmaonderdelen: 

1 Een sociale en vitale omgeving  
1A Inwoners en bestuur  
1B Samenleven  
1C Kerngericht en ondersteunend  
1D Een veilige gemeente  

2 Een aantrekkelijke gemeente  
2A Cultuur, recreatie en toerisme  
2B Economische vitaliteit  
2C Een bereikbare gemeente  

3 Een leefbare gemeente  
      3A Wonen en leefomgeving  
      3B Duurzaamheid en milieu  
      3C Beheer en onderhoud 
 
De verordening is niet van toepassing op de verstrekking van subsidies waarvoor een 
afzonderlijke subsidieverordening is vastgesteld en ook niet op de subsidies als bedoeld in 
artikel 4:23, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht. Voor deze subsidies geldt niet de 
eis van een wettelijk voorschrift waarin is vastgelegd welke activiteiten subsidiabel zijn. Het 
college kan wel besluiten de ASV Bergen 2016 geheel of gedeeltelijk van toepassing te 
verklaren op die subsidies. Dit kan bijvoorbeeld gewenst zijn wanneer het college ook voor 
die subsidies de indieningsvereisten wil hanteren. 
 
Artikel I, onderdeel C (artikel 3) 
De bevoegdheid van het college nadere regels vast te stellen, is verplaatst van artikel 2, 
tweede lid, naar artikel 3.  
 
Artikel I, onderdelen D, E en J van het wijzigingsbesluit (artikelen 4, 5 en 10) 
In deze onderdelen worden vooral tekstuele en technische aanpassingen voorgesteld die 
bovendien grotendeels voor zich spreken.  
 
Artikel I, onderdeel F, van het wijzigingsbesluit (artikel 6) 
In dit onderdeel wordt in de tekst van artikel 6 een aantal redactionele aanpassingen gedaan. 
Daarnaast is in het tweede lid toegevoegd dat een aanvrager die voor het eerst een 
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subsidieaanvraag indient alleen een jaarverslag, jaarrekening en balans van het voorgaande 
jaar hoeft over te leggen voor zover deze daarover beschikt. Net opgerichte aanvragers 
beschikken daar namelijk nog niet over. 
 
Artikel I, onderdeel G, van het wijzigingsbesluit (artikel 7) 
Het artikel over de aanvraagtermijnen maakt een duidelijker onderscheid tussen subsidies: 
1 subsidies per kalenderjaar of meerdere kalenderjaren; 
2. subsidies waarbij het boekjaar een ander tijdvak beslaat dan een kalenderjaar      

(bijvoorbeeld een schooljaar); 
3. subsidies voor activiteiten die niet een boekjaar beslaan, maar wel terugkeren  
  (Koningsdag bijvoorbeeld); 
4.  subsidies voor eenmalige activiteiten (bijvoorbeeld projecten, bewonersinitiatieven).  
 
De indieningstermijnen voor aanvragen om subsidie voor één of meer kalenderjaren en voor 
terugkerende activiteiten zijn niet gewijzigd: voor 1 september voorafgaand aan het tijdvak 
waarop de aanvraag betrekking heeft of voorafgaand aan het kalenderjaar waarin de 
activiteit plaatsvindt. De indieningstermijnen voor de aanvragen om subsidie voor eenmalige 
activiteiten is uiterlijk vier maanden voorafgaand aan het subsidietijdvak of voordat de 
aanvrager voornemens is te starten met de activiteiten. Deze termijn was minimaal 13 
weken. 
 
Artikel I, onderdeel H, van het wijzigingsbesluit (artikel 8) 
Ook in dit artikel worden de in artikel 7 onderscheiden subsidies benoemd. Er is een 
beslistermijn toegevoegd met het oog op subsidies die wel per boekjaar maar niet per 
kalenderjaar worden verstrekt (bijvoorbeeld schooljaren): binnen dertien weken na ontvangst 
van de aanvraag.  
 
Artikel I, onderdeel I, van het wijzigingsbesluit (artikel 9) 
Het artikel is aangepast aan de model-ASV en betreft grotendeels wijzigingen met het oog 
op de Europese staatsteunregels.  
Aangezien de Wet Bibob inmiddels een zelfstandige weigerings-/intrekkingsgrond bevat voor 
zover die wet daartoe aanleiding geeft, kan de intrekkingsgrond uit het oude derde lid, 
vervallen. Ook het vierde lid met betrekking tot het terugvorderen van teveel betaalde 
subsidie vanwege een terugvorderingsbesluit van de Europese Commissie of een 
onherroepelijke rechterlijke uitspraak, kan vervallen. De Wet terugvordering Staatssteun 
maakt dit mogelijk. 
 
Artikel I, onderdeel K, van het wijzigingsbesluit (artikel 11) 
Het oude artikel 11 over de betaling en bevoorschotting van subsidies is geschrapt, omdat 
deze onderwerpen in de Algemene wet bestuursrecht worden geregeld dan wel hiervoor in 
deze verordening geen regeling nodig is. In plaats daarvan benoemt het artikel nu de 
algemene verplichtingen van de subsidieontvanger. De belangrijkste daarvan is de 
meldplicht in het geval aannemelijk is dat de gesubsidieerde activiteiten niet worden verricht 
of niet aan de verplichtingen zal worden voldaan. Meer specifiek geldt ook een meldplicht 
wanneer er stappen gericht op het beëindigen van de activiteiten of het ontbinden van de 
subsidieontvanger worden gezet. Het college moet in die gevallen onder meer kunnen 
nagaan of aanleiding bestaat de subsidieverlening in te trekken of ten nadele van de 
subsidieontvanger te wijzigen dan wel het betalen van voorschotten stop te zetten. 
 
Artikel I, onderdeel L van het wijzigingsbesluit (artikel 12) 
Het artikel is aangepast aan de model-ASV en bevat enkele bijzondere verplichtingen. De 
mogelijkheid te verplichten tot tussentijdse verantwoording is verplaatst van het derde naar 
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het eerste lid. Het tweede lid geeft de mogelijkheid alle doelgebonden verplichtingen op te 
leggen die nodig zijn. Daaronder vallen verplichtingen met betrekking tot het beheer en 
gebruik van hetgeen met de subsidie in stand is gebracht (nu geregeld in het eerste lid), 
maar ook verplichtingen met het oog op het opleidingsniveau van medewerkers die de 
activiteiten uitvoeren of het overleggen van een verklaring omtrent gedrag. Het college kan 
bij subsidieregeling bepalen dat ook niet-doelgebonden verplichtingen bestaan, zoals het 
toegankelijk maken van een accommodatie voor gehandicapten. 
 
Artikel I, onderdeel M van het wijzigingsbesluit (artikel 13) 
In het oude artikel stond de bepaling over de bezoldiging van topfunctionarissen. In de 
jurisprudentie is door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitgesproken 
dat dergelijke bepalingen niet zijn toegestaan. Die bepaling is dan ook geschrapt. Het nieuwe 
artikel 13 betreft de wijze van verstrekken en eindverantwoording van subsidies tot € 10.000, 
wat voorheen in artikel 15 was geregeld. Subsidies tot € 10.000 worden in principe zonder 
voorafgaande verlening, direct vastgesteld. Ze kunnen ook eerst worden verleend en na 
afloop van de activiteiten ambtshalve worden vastgesteld. Dat wil zeggen dat dan geen 
aanvraag tot vaststelling hoeft te worden ingediend. Het college kan de aanvrager wel 
verplichten na afloop van de activiteiten aan te tonen dat de activiteiten zijn uitgevoerd, 
bijvoorbeeld door foto’s ervan te overleggen of facturen in te dienen.  
 
Artikel I, onderdelen N en O, van het wijzigingsbesluit (artikelen 14 en 15) 
De artikelen 15 en 16 betreffen de eindverantwoording van subsidies vanaf € 10.000 tot  
€ 100.000 en van subsidies vanaf € 100.000. De indieningstermijnen zijn uiterlijk vier 
maanden na afloop van het subsidietijdvak of kalenderjaar waarin de terugkerende activiteit 
plaatsvond. Dit was uiterlijk 30 april. Voor eenmalige activiteiten ligt de aanvraagtermijn 
binnen acht weken na het verrichten van de activiteiten. 
 
Artikel I, onderdeel P, van het wijzigingsbesluit (artikel 16) 
De tekst is aangepast aan die van de model-ASV; de strekking van het artikel is niet 
gewijzigd. De beslistermijn voor het vaststellen van subsidies die voor een bepaald tijdvak of 
voor jaarlijks terugkerende activiteiten zijn verleend is nog steeds binnen 13 weken. Wel 
geldt deze termijn nu vanaf de ontvangst van de volledige aanvraag. De andere subsidies 
worden binnen acht weken na ontvangst van de volledige aanvraag vastgesteld. 
 
Artikel I, onderdeel R, van het wijzigingsbesluit (artikel 18) 
De wijziging betreft de verwijzing naar niet alleen de artikelen 2, 3 en 4, maar ook naar de 
artikelen 1 en 5. Het is niet gewenst de hardheidsclausule toe te passen op de begrippen en 
de bepalingen omtrent het subsidieplafond en begrotingsvoorbehoud. 
 
DOOR HET COLLEGE OVERWOGEN ALTERNATIEVEN  
Het college wil met dit voorstel tot wijziging van de ASV Bergen 2016 aansluiten bij recente 
wetgeving en jurisprudentie, zodat het juridische en procedurele kader van het 
subsidiebeleid is geborgd. 
 
REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE  
Dit raadsvoorstel heeft uitsluitend betrekking op de gemeente Bergen. 
 
RISICO’S  
Indien u niet instemt met deze wijziging, dan voldoet de ASV Bergen 2016 niet aan de 
huidige wetgeving. 
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FINANCIËN  
Dit voorstel heeft geen financiële consequenties. 
Het programmaonderdeel 4, Een financieel gezonde gemeente, van de programmabegroting 
is niet opgenomen in het nieuwe artikel 2, eerste lid, van de ASV Bergen 2016. Er wordt 
namelijk door het college geen subsidie verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan de 
realisatie van dit programmaonderdeel, want dit onderdeel betreft de gemeente zelf.  
 
DUURZAAMHEID 
Niet van toepassing. 
 
PARTICIPATIE 
De voorgestelde wijziging van de ASV Bergen 2016 heeft voor subsidieaanvragers geen 
nadelige consequenties. Per subsidieontvanger wordt bekeken hoe deze geïnformeerd wordt 
over de wijziging van de verordening.  
 
UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE  
Na vaststelling wordt de wijziging van de ASV Bergen 2016 bekend gemaakt in het 
elektronisch gemeenteblad van Bergen op www.officielebekendmakingen.nl en de wijziging 
wordt verwerkt in de verordening die integraal op www.overheid.nl beschikbaar is gesteld.  
 
BIJLAGEN 
1. Wijzigingenoverzicht ASV Bergen 2016 
 
ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN 
1. Algemene subsidieverordening Bergen 2016 
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen 
 
 
 
 
 
mr. M.N. (Martijn) Schroor  
secretaris 

dr. J.P. (Peter) Rehwinkel 
burgemeester 
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