
 

 
 

*2014092123* 

Zaaknummer: 2014/92030 
Referentie:      2014/92123 

Raadsvergadering d.d. 25 november 2014 agendapunt 11         
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries,  
 
Portefeuillehouder:   mevr. N. Hofstra 
Behandelend ambtenaar: mevr. H. Sijtsema-Jager 
Doorkiesnummer:   0592 - 266853  
E-mail adres:                h.sijtsema-jager@tynaarlo.nl 
Bijlagen:   
-  Raadsbesluit (bijgevoegd)   
-  Overzicht subsidieplafonds(ter inzage) 
 
Onderwerp 
Instellen subsidieplafonds 2015 
 
Gevraagd besluit 

1. Instellen subsidieplafonds 2015 voor de begrotingsposten zoals vermeld op bijlage 2. 
2. De wijze van verdeling vaststellen conform de vastgestelde uitvoeringsregelingen. 

 
Wat willen wij hiermee bereiken? 
Voor een aantal subsidies geldt dat deze gedurende het lopende jaar kunnen worden aangevraagd. Aangezien 
sommige van deze begrotingsposten door de taakstellingen verlaagd zijn of doordat er meer aanvragen komen, 
is de kans aanwezig dat de aanvragen voor 2015 het budget gaan overschrijden.  
Met dit besluit willen we voorkomen dat begrotingsposten overschreden worden en dat aanvragers van tevoren 
weten dat bij overschrijding van het budget de aanvraag wordt afgewezen. 
 
Waarom komen we nu met dit voorstel? 
Omdat de raad voor 1 januari 2015 de plafonds voor 2015 moet instellen en gepubliceerd hebben.  
 
Wat ging er aan vooraf 
In 2011 is de nieuwe Algemene subsidieverordening gemeente Tynaarlo vastgesteld. In artikel 4 staat dat de 
raad subsidieplafonds kan vaststellen.  
 
Wijze van verdeling 
In de uitvoeringsregelingen staat dat aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.  
 
Hoe informeren we de inwoners? 
Publicatie via gemeentepagina. 
 
Wanneer gaan we het uitvoeren? 
De plafonds gelden voor het jaar 2015. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
P. Adema, Burgemeester 
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