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Raadsvergadering d.d. 29 juni 2010 agendapunt 9 
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 25 mei 2010 
 
Onderwerp:           Algemene subsidieverordening 2011  
Portefeuillehouder:   Dhr. M. Kremers 
Behandelend ambtenaar: Mw. H. Sprang en mw. H. Sijtsema 
Doorkiesnummer:   0592 - 266 853 
E-mail adres:   h.sijtsema-jager@tynaarlo.nl 
Gevraagd besluit:    
1.  Aansluiten bij het VNG- traject en kiezen voor het model algemene subsidieverordening. 
2.  Akkoord gaan met de indeling in drie arrangementen. 
3.  Kennis nemen van het gewijzigde tijdpad.    
Bijlagen:     
-   Raadsbesluit (bijgevoegd)  
-   Model Algemene Verordening VNG (bijgevoegd) 
-   Toelichting Model Algemene Verordening VNG (bijgevoegd)  

TOELICHTING 

Inleiding 

De huidige subsidieverordening gemeente Tynaarlo is meer dan 10 jaar oud. Eind vorig jaar is besloten 
een nieuwe algemene subsidieverordening (ASV) te maken en om dan meteen ook een vereenvoudiging 
van de subsidie- beleidsregels door te voeren. 
Een concept  ASV gemeente Tynaarlo was eind vorig al  klaar en we wilden verder gaan met de 
vereenvoudiging van de beleidsregels en in juni 2010 alles in 1 keer in procedure brengen.  
Nadat wij onze concept- ASV gereed hadden, kwam de VNG – op verzoek van vele gemeenten – met 
een model algemene subsidieverordening (minder regels, meer service). Daaraan gekoppeld zit een 
traject waarin gemeenten kunnen deelnemen om in dit proces gezamenlijk op te trekken. We hebben 
beide verordeningen met elkaar vergeleken. Beide verordeningen waren kort en technisch, echter het 
VNG model gaat verder in de deregulering. We zijn van mening dat we met deze modelverordening een 
goede slag kunnen maken met de deregulering en stellen u dan ook voor om in het VNG- traject mee te 
gaan.  
 
Het VNG- traject: Subsidie zonder moeite  
De VNG zet zich samen met rijk en gemeenten in om de regeldruk te verminderen en de kwaliteit van de 
dienstverlening te verbeteren. Minder regels, meer service. Het doel is om in 2011 de administratieve 
lasten met 25% te verminderen. Om deze lasten te verminderen en de regels te vereenvoudigen en te 
stroomlijnen heeft de VNG een model Algemene Subsidieverordening (ASV) opgesteld. 
Uitgangspunt van de model ASV- verordening is “vertrouwen in plaats van wantrouwen”, zonder de 
eventuele risico’s uit het oog te verliezen. 
Dit komt tot uitdrukking in: 
- proportionaliteit tussen subsidiebedrag en verantwoordingslasten; 
- uniformering en vereenvoudiging van begrippen en verplichtingen in het subsidieproces; 
- eigen verantwoordelijkheid van de subsidieontvanger. 
 
 



 

 2

 
 
In de modelverordening wordt uitgegaan van 3 arrangementen, t.w. 
Subsidie tot 5.000 euro     geen verantwoordingseisen 
Subsidies tussen de 5.000 en 50.000 euro alleen eindverslag, geen tussenrapportage 
Subsidies boven de 50.000 euro                         inhoudelijk eindverslag, tussenrapportages en 
                                                                            accountantsverklaring 
 
De grootste tijdwinst (zowel voor gemeente als voor de aanvrager) wordt geboekt bij de subsidie-
aanvragen < 5.000 euro. Dit zijn vooral activiteitensubsidies. Meer dan 90% van onze subsidie-aanvragen 
valt in deze categorie (van deze groep is dan weer ruim 75% lager dan 1.000 euro).  
Er zijn de laatste jaren geen onregelmatigheden bij deze kleine subsidies geconstateerd ondanks de 
“zware” controles zoals die nu worden uitgevoerd. Het risico is in verhouding gering en het administra-
tieve voordeel in verhouding groot. Het betreft hier ook voornamelijk de vrijwilligersorganisaties. De tijd 
die nu gestopt wordt in het controleren van de bescheiden, kan dan gestopt worden in de “grote” 
subsidies.  
 
Tijdpad 
Als we samen met de VNG willen optrekken in dit proces, dan moeten we ons eerder beoogd tijdpad 
bijstellen. In september 2010 wordt het VNG traject afgerond. De ingangsdatum voor de nieuwe ASV en 
de deelverordeningen c.q. beleidsregels kan blijven staan op 1 januari 2011, echter de aanbieding aan de 
raad zal dan na de zomervakantie 2010 plaatsvinden. 
 
Vervolgprocedure 
12-10-2010  concept- ASV en concept- deelverordeningen c.q. beleidsregels in raad met verzoek om 
                     stukken vrij te geven voor inspraak                                      . 
14-10-2010 t/m 
25-11-2010   inspraakperiode 
14-12-2010   ASV + deelverordeningen c.q. beleidsregels vaststellen door raad 
1-1-2010       nieuwe ASV + deelverordeningen van kracht 

Financiële consequenties 

geen 

Adviezen 

nvt 

Gevraagd besluit 

Gevraagd besluit:    
1.  Aansluiten bij het VNG- traject en kiezen voor het model algemene subsidieverordening. 
2.  Akkoord gaan met de indeling in drie arrangementen. 
3.  Kennis nemen van het gewijzigde tijdpad.    
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
F.A. van Zuilen,      burgemeester 
 
 
mr. J.P.J. van Muijen,                secretaris  


