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Samenvatting: 
De Algemene Subsidie Verordening Den Heider 2003 dient na vijfjaar te worden herzien. De tekst is in 
overeenstemming gebracht met de sinds 2003 op onderdelen gewijzigde Algemene wet bestuursrecht. Ook bleek 
in de gemeentelijke subsidiepraktijk behoefte te bestaan aan meer flexibiliteit in de toepassing van bestuursregels 
en aan de bevoegdheid voor rekenkamercommisie-onderzoek bij gesubsidieerde organisaties. Met de nieuwe 
verordening wordt daarin voorzien. 
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Het college stemt in met het voorstel tot vaststelling van de Algemene subsidieverordening 2008 
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1. Toelichting op het besluit 

De Algemene Subsidieverordening Den Helder 2003 diende na vijfjaar te worden herzien. Zo diende de tekst in 
overeenstemming te worden gebracht met de sinds 2003 op onderdelen gewijzigde Algemene wet 
bestuursrecht. Ook bleek in de gemeentelijke subsidie-praktijk behoefte te bestaan aan meer flexibiliteit in de 
toepassing van subsidieregels. Niet in de laatste plaats diende in de verordening op aandringen van de raad 
een juridische grondslag te worden opgenomen, waaraan enerzijds de gemeentelijke rekenkamercommissie de 
bevoegdheid kan ontlenen om onderzoek te doen bij op grond van de Algemene subsidieverordening 
gesubsidieerde organisaties, anderzijds de betreffende organisaties verplicht worden daaraan hun 
medewerking te verlenen. 

Op grond van artikel 149 Gemeentewet heeft de raad de bevoegdheid om verordeningen vast te stellen. De nu 
vast te stellen verordening sluit grotendeels aan op de nog vigerende subsidieverordening, maar bevat ook een 
aantal noviteiten, waaronder de introductie van rekenkamercommissieonderzoek bij gesubsidieerde 
organisaties (nieuw artikel 3:9) en een bonus/malus-systeem bij de subsidieverlening (nieuw artikel 2:7). Met de 
vaststelling van de verordening krijgt het college de bevoegdheid om op meer gebieden beleidsregels vast te 
stellen, waarmee afstand wordt gedaan van de relatieve rigiditeit van de nog vigerende verordening en een 
nadere verfijning van het gemeentelijk subsidie-instrumentarium wordt gerealiseerd. Met de verordening wordt 
vooruitgelopen op de totstandkoming van een nog door de raad vast te stellen gemeentelijk subsidiebeleid, 
waarvan de inhoud kan doorwerken in de door het college vast te stellen c.q. alsdan aan te passen 
beleidsregels. 

2. Gevolgen 

Financieel 

In materiële zin: geen. In procedureel opzicht worden met de voorliggende verordening mogelijkheden 
gecreëerd om organisaties effectiever aan te spreken op het nakomen van afspraken in het alghemeen en 
verplichtingen in het bijzonder. 

Juridisch 

Met de vaststelling van de voorliggende verordening heeft het gemeentelijk subsidie-instrumentarium een aantal 
noodzakelijk geachte aanpassingen ondergaan, waarmee naar verwachting zowel de gemeentelijke 
bestuursorganen als de door de gemeente gesubsidieerde organisaties beter uit de voeten kunnen. 

Personeel en ondernemingsraad 

Geen. 

EU 

Geen. 

ICT 

Geen. 

Communicatief 

Extern: 
Hoe wordt de burger geïnformeerd? 

Persbericht: 
Nee 

Intern: — 
Raad wordt geïnformeerd door middel van: 
- concept raadsvoorstel en -besluit 
- vastgestelde notulen B&W 
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Personeel wordt geïnformeerd door middel van: 
- Aorta 

3. Verdere procedure 

Na vaststelling door de raad dient de verordening te worden gepubliceerd. 

4. Relatie met Strategische Visie 

Niet van toepassing. 

5. Wijze van totstandkoming 

Bij de nieuwe verordening is tot stand gekomen in overleg met alle gemeentelijke afdelingen. 

6. Bijlagen 

Advies, kenmerk .jls™- pag. 3 van 3 


