Gewijzigde Toelichting op de Algemene Subsidieverordening Wijchen 2018
De raad van de gemeente Wijchen;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 december 2018
(Z/18/024150)
gelet op artikel 147 en 149 Gemeentewet
besluit
vast te stellen de volgende gewijzigde Toelichting op de Algemene Subsidieverordening Wijchen
2018.
Artikel I Wijziging Toelichting
De Toelichting op de Algemene Subsidieverordening Wijchen 2018 (ASV2018) wordt gewijzigd
als volgt:
Artikel 1, onder lid g en lid j wordt gewijzigd als volgt:
Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Artikel 1, lid g: Per boekjaar verstrekte
subsidie
We kennen twee soorten subsidie. Dat is de
incidentele of eenmalige subsidie en de structurele of per boekjaar verstrekte subsidie.
Een budgetsubsidie is een per boekjaar verstrekte subsidie die voor meerdere jaren verstrekt wordt. De aanvrager kan volstaan met
één aanvraag. Het bestuursorgaan neemt een
besluit dat geldig is voor meerdere boekjaren.

Artikel 1, lid g en lid j: Per boekjaar verstrekte subsidie
We kennen twee soorten subsidie. Dat is de
incidentele of eenmalige subsidie en de structurele of per boekjaar verstrekte subsidie.
Een budgetsubsidie is een per boekjaar verstrekte subsidie die voor meerdere jaren verstrekt wordt. De aanvrager kan volstaan met
één aanvraag. Het bestuursorgaan neemt een
besluit dat geldig is voor meerdere boekjaren.
Drie uitzonderingen:
Een uitzondering geldt voor het boekjaar
waarin een nieuwe gemeenteraad is geinstalleerd. In dat jaar kan de raad ook
instemmen met de verlening van een
budgetsubsidie geldig voor één boekjaar.
Dat betekent dat de raad voor het 2e, 3e
en eventueel 4e boekjaar één nieuw besluit neemt en één nieuwe beschikking
stuurt.
Voorts kan de raad uit politieke overwegingen besluiten om budgetsubsidie voor
slechts één boekjaar te verlenen.
Tot slot kan een situatie ontstaan dat
wetgeving van het Rijk verlangt dat de
raad budgetsubsidie voor slechts één
boekjaar verleent.

Artikel 12, lid 5 wordt gewijzigd als volgt:
Bestaande tekst

Nieuwe tekst

2
Artikel 12, lid 5
In lid 5 staan subsidies waarbij een besluit tot
verlening van de subsidie gelijk staat aan een
besluit tot vaststelling van de subsidie. De
aanvrager hoeft dus na afloop van de activiteit(-en) of het boekjaar geen aanvraag tot
vaststelling van de subsidie in te dienen.
Het kan voorkomen dat we overtuigende signalen en informatie ontvangen dat de aanvrager de subsidie voor andere activiteiten
heeft gebruikt, dan we met de subsidieverlening beoogd hebben. We kunnen in dat geval
met een beroep op artikel 4:49 van de Algemene wet bestuursrecht de subsidievaststelling intrekken of ten nadele van de aanvrager
wijzigen.

Artikel 12, lid 5
In lid 5 staan subsidies waarbij een besluit tot
verlening van de subsidie gelijk staat aan een
besluit tot vaststelling van de subsidie. De
aanvrager hoeft dus na afloop van de activiteit(-en) of het boekjaar geen aanvraag tot
vaststelling van de subsidie in te dienen.
Het kan voorkomen dat we overtuigende signalen en informatie ontvangen dat de aanvrager de subsidie voor andere activiteiten
heeft gebruikt, dan we met de subsidieverlening beoogd hebben. We kunnen in dat geval
met een beroep op artikel 4:49 van de Algemene wet bestuursrecht de subsidievaststelling intrekken of in het nadeel van de aanvrager wijzigen.

Aldus vastgesteld door de gemeenteraad in de openbare raadsvergadering van 31 januari 2019
De voorzitter,

De griffier,

