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1.3.4 Wij bouwen aan en op het beroepsonderwijs dat onderwijs met de
regionale economie en arbeidsmarkt verbindt
Nee

1. Oude deelverordening hoofdstuk 12 ASV Voor en Door Studenten
2. Nieuwe deelverordening hoofdstuk 12 ASV Voor en Door Studenten

De raad wordt voorgesteld te besluiten om:
1

De huidige subsidie(deel)verordening "Voor en door studenten" in te trekken;

2

De nieuwe subsidie(deel)verordening "Voor en door studenten" vast te stellen zoals bijgevoegd in
bijlage 2.
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Toelichting op het voorstel
Inleiding
De subsidieregeling "Voor en door studenten" is een afzonderlijk hoofdstuk in de Algemene
Subsidieverordening Zwolle (afgekort als ASV). Met deze subsidieregeling wordt beoogd activiteiten te
ondersteunen die worden georganiseerd door studenten en voor studenten en die bijdragen aan de
verdere ontwikkeling van Zwolle als bruisende en levendige (studenten)stad. Ten tijde van het ontstaan
van deze regeling vielen jongeren die lessen volgen aan een mbo-instelling nog niet onder de definitie
‘student’. Dit is in de loop van de tijd veranderd. Mbo-studenten kunnen in de praktijk al wel een beroep
doen op bovenstaande regeling, maar er heeft nooit een formele wijziging hiervan in de
subsidieverordening zelf plaatsgevonden. In dit voorstel wordt de voorgestelde wijziging van de
subsidieregeling "Voor en door studenten" toegelicht.
Beoogd effect
De doelgroep voor de subsidiering van activiteiten voor en door studenten te verbreden.
Argumenten
1.1 De wijzigingen maken het mogelijk voor mbo-studenten om officieel een subsidieaanvraag te doen
op grond van de regeling “Voor en door studenten” (hoofdstuk 12 van de ASV).
In de oude (deel)subsidieverordening van de regeling “Voor en door studenten” was het formeel
gezien nog niet mogelijk voor mbo-studenten om een subsidieaanvraag in te dienen voor een
studentenactiviteit. In de praktijk is het zo dat aanvragen voor deze regeling die door mbostudenten worden gedaan vaak al wel worden gehonoreerd. In de regeling is het woord ‘mbo’ in
artikel 12:1 en 12:6 lid 1 toegevoegd. Ook de verwijzing naar de leeftijdsgrens van 18 jaar in artikel
12:1 is verwijderd. Studenten kunnen ook jonger dan 18 jaar zijn.
1.2 Een aantal technische wijzigingen maakt de regeling overzichtelijker en beter te begrijpen.
Met collega’s van de juridische afdeling en het subsidieloket is gekeken naar de leesbaarheid en
begrijpelijkheid van de regeling. Dit heeft geleid tot een aantal kleine wijzigingen waaronder het
verplaatsen van artikel 12:6 lid 3 naar artikel 12:5 lid 2 en het herschrijven van artikel 12:3 lid 1
sublid c.
1.3 Een aantal bepalingen is overbodig in het licht van hoofdstuk 1 van de ASV.
Artikel 12:8 kan verwijderd worden. In het algemene deel van de ASV (hoofdstuk 1) staat in artikel
1:28 al een ontheffingsmogelijkheid van de in de ASV bepaalde verplichtingen. Deze bepaling
geldt voor alle hoofdstukken van de ASV. Ook artikel 12:9 kan worden verwijderd. De regeling
treedt in werking op de achtste dag na (digitale) bekendmaking van de vastgestelde nieuwe
deelverordening.
Risico’s
Financiën
Dit voorstel heeft geen financiële consequenties. Er wordt voor deze regeling een subsidieplafond
gehanteerd. De hoeveelheid beschikbare subsidie is momenteel ruim voldoende voor de jaarlijks
binnenkomende aanvragen.
Communicatie
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De subsidiedeelverordening "Voor en door studenten "(hoofdstuk 12 ASV) wordt digitaal gepubliceerd
en geplaatst op de website van Gemeente Zwolle. Organisaties worden via SOOZ (Studenten Overleg
Orgaan Zwolle) geïnformeerd. Deze deelverordening treedt in werking op de achtste dag na (digitale)
bekendmaking.
Vervolg
Openbaarheid
Dit voorstel is openbaar.
Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

de heer drs. H.J. Meijer, burgemeester

mevrouw mr. I. Geveke, secretaris
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