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Aan:
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Het college van Burgemeester en Wethouders (portefeuillehouder Sport)

Onderwerp:

Deelsubsidieverordening Subsidieverlening aan sportverenigingen

Wijzigingen in Deelsubsidieverordening "Subsidieverlening aan sportverenigingen".
Het college heeft naar aanleiding van de raadscommissievergadering Maatschappelijke
Ontwikkeling van maandag 27 juni 2011 technische wijzigingen verwerkt in de vast te stellen
deelsubsidieverordening "Subsidieverlening aan sportverenigingen".
Hieronder treft u de technische wijzigingen. In het document zijn de nieuwe, aanvullende
teksten schuin gearceerd, zodat u kunt zien welke teksten zijn toegevoegd. Hieronder vindt u
ook de teksten die zijn verwijderd uit de deelsubsidieverordening.

Bij de opschoning van de deelsubsidieverordening n.a.v. de raadscommissievergadering
Maatschappelijke Ontwikkeling van maandag 27 juni 2011 is het volgende aangepast:
De begripsomschrijving "begroting" is uit de deelsubsidieverordening gehaald, omdat het niet
mogelijk is om de begroting te gebruiken bij de vaststelling van de subsidie. Zodoende levert het de
sportvereniging en gemeente meer werk op een dergelijke aparte begroting te maken en te
controleren, terwijl er geen gebruik gemaakt kan worden van de informatie.
Hoofdstuk 1: Inleidende bepalingen
Artikel 1.1
Begripsomschrijving
Begroting: verdeling van de in het kader van deze deelverordening aangevraagde middelen over de
diverse activiteiten. (VERVALT)

Het college heeft de onderstaande tekst verwijderd, omdat het niet mogelijk is om de begroting te
gebruiken bij de vaststelling van de subsidie. Zodoende levert het de sportvereniging en gemeente
meer werk op, terwijl er geen gebruik gemaakt kan worden van de informatie.
Artikel 2:4
Gegevens bij de aanvraag voor subsidieverlening
3 een begroting voor de activiteiten als omschreven in hoofdstuk 5. van deze deelverordening
die de sportvereniging met de aangevraagde subsidie wil uitvoeren. (VERVALT)

De onderstaande tekst is verwijderd, omdat het niet mogelijk is om de (activiteiten in de) begroting te
gebruiken bij de vaststelling van de subsidie. Zodoende levert het de sportvereniging en gemeente
meer werk op, terwijl er geen gebruik gemaakt kan worden van de informatie.
Artikel 3.1
Financiële verantwoording
4 Een verklaring als bedoeld in het tweede en derde lid dient zich tevens uit te strekken tot een
onderzoek van de naleving aan de subsidieverlening verbonden verplichtingen en naar in het
bijzonder het daadwerkelijk verricht zijn van de bij de subsidieaanvraag opgegeven
voorgenomen prestaties (activiteiten in de begroting, artikel 2.4.3). (VERVALT)

Artikel 7.1, lid 1 is aangevuld met de tekst
op de dag na die van zijn openbare bekendmaking en werkt terug vanaf.
Artikel 7.1
Inwerkingtreding
1. Deze verordening treedt in werking op de dag na die van zijn openbare bekendmaking en werkt
terug vanaf 1 juli 2011.

De onderstaande wijzigingen zijn overgenomen in de deelsubsidieverordening,
•

Art. 1.3: "....voor zover d o o r de raad d e z e heeft gevoteerd

•

Art. 3.1 lid 3: overlegd

•

Art. 4.1: "

•

Art. 6:2: "....2008 de artikel

•

Sommige artikelen hebben een dubbele punt (1:1,1:2), andere één punt (1.3, 2.1).
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