
 
 

 
 Zaaknummer: 1334636 
  

Raadsvergadering d.d. 13 september 2022   agendapunt 10 
 
Aan: 
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 5 juli 2022 
 

Portefeuillehouder(s): M.J.F.J. Thijsen 
 

Behandelend ambtenaar: L. Reinalda 
Doorkiesnummer: 875 
E-mail adres: l.reinalda@tynaarlo.nl 

Bijlage(n): - 

 
Onderwerp 
Vaststellen van de 1e Wijzigingsverordening Algemene subsidieverordening gemeente Tynaarlo 2011. 
 
Gevraagd besluit 
De raad besluit om de 1e Wijzigingsverordening Algemene subsidieverordening gemeente Tynaarlo 2011 vast 
te stellen. 
 
Wat willen wij hiermee bereiken? 
Door het vaststellen van de wijzigingsverordening worden artikel 16 en 17 in de Algemene subsidieverordening 
gemeente Tynaarlo 2011 gewijzigd. In artikel 16 en 17 staan de voorschriften waaraan een aanvrager voor een 
subsidie moet voldoen bij specifieke bedragen. Het gaat bij deze wijziging om het voorschrift om een 
accountantsverklaring te overleggen bij een bepaald subsidiebedrag.  
 
Het is niet (meer) in verhouding om bij bedragen tot € 50.000,- een accountantsverklaring te vragen. De 
subsidie wordt door de wijziging ingezet waarvoor het bedoeld is. Het subsidiebedrag met de eis om een 
accountantsverklaring te overleggen wordt daarom verhoogd van € 25.000,- naar € 50.000,-. De eis om een 
accountantsverklaring te overleggen komt daarmee te vervallen voor bedragen onder de € 50.000,-.  
 
Bij subsidies van € 25.000,- tot € 50.000,- wordt een extra voorschrift toegevoegd dat een overzicht van de 
activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten (financieel verslag of jaarrekening) moet worden 
overlegd. Voor bedragen vanaf € 50.000,- blijft deze eis wel gelden. Vaak gaat het dan om professionele 
aanvragers en grotere projecten. Dan is het redelijk om een accountantsverklaring te vragen, zodat 
gecontroleerd kan worden of het subsidiebedrag correct is besteed. Het gaat immers om gemeenschapsgeld. 
 
Waarom komen we nu met dit voorstel? 
Sinds 2011 wordt er bij de subsidieverlening in de voorschriften opgenomen dat bij het vaststellen van 
subsidiebedragen vanaf € 25.000,- een accountantsverklaring moet worden overlegd. In de praktijk blijkt al 
langere tijd dat deze eis niet meer redelijk is. Het opstellen van een accountantsverklaring die voldoet aan de 
gestelde eisen is in verhouding tot het subsidiebedrag te duur. De laatste jaren blijkt dat de kosten voor een 
accountantsverklaring hoog zijn, gemiddeld tussen de € 1.000,- en € 4.000,-. Een gedeelte van het 
subsidiebedrag wordt daardoor besteed voor de verplichte verklaring. Dit geld kan beter worden besteed voor 
de activiteit zelf.   
 
De laatste tijd maakt het college in een aantal gevallen gebruik van de ontheffingsmogelijkheid om geen 
accountantsverklaring te overleggen bij de vaststelling. Het college mag op basis van de Algemene 
subsidieverordening en in bijzondere gevallen afwijken van de voorschriften. Het college vindt echter dat dit 



 
 
 

voorschrift dient te komen vervallen voor alle aanvragers die een subsidie aanvragen onder de € 50.000,-. 
Zodoende is het voor alle aanvragers gelijk. 
 
Wat ging er aan vooraf 
De concrete aanleiding is - onder andere - de subsidieverlening voor het corso. Hiervoor heeft het college al 
twee keer ontheffing verleend om geen accountantsverklaring te overleggen. Daarmee is het probleem echter 
voor de toekomst niet opgelost. Daarbij komt dat we uitgaan van het principe gelijke gevallen worden gelijk 
behandeld en daar voorziet dit voorstel in. 
 
Hoe informeren we de inwoners? 
De wijziging wordt gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl 
 
Wanneer gaan we het uitvoeren? 
Nadat de Wijzigingsverordening is bekendgemaakt, gelden de nieuwe voorschriften. 
 
Hoe zijn de financiën opgebouwd? 
Niet van toepassing. 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
drs. M.J.F.J. Thijsen, burgemeester 

 
 

P. Koekoek, gemeentesecretaris 
 
 

  

http://www.officielebekendmakingen.nl/


 
 
 

Raadsbesluit nr. 10 
 
 
Betreft: Vaststellen 1e Wijzigingsverordening Algemene subsidieverordening gemeente Tynaarlo 2011 
 
 
De raad van de gemeente Tynaarlo 
 
gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; 
 
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van (datum collegevergadering),  
 
B E S L U I T: 
 
vast te stellen de: 
 

‘1e Wijzigingsverordening van de Algemene subsidieverordening gemeente Tynaarlo 2011’ 
 
 

Artikel I  
De Algemene subsidieverordening gemeente Tynaarlo 2011 wordt gewijzigd als volgt: 
 

A. Artikel 16 komt te luiden: 
Verantwoording subsidies vanaf 5.000 tot 50.000 euro 
 

B. Artikel 16, 1e lid komt te luiden:  
1. Indien de subsidieverlening meer bedraagt dan 5.000 euro, maar minder dan 50.000 euro, dient de 

subsidieontvanger uiterlijk 13 weken na het verricht zijn van de activiteiten een aanvraag tot 
vaststelling in bij het college. 

 
C. Artikel 16, lid 3 wordt lid 4 en er wordt een nieuw lid ingevoegd, luidende: 

3. een overzicht van de activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten (financieel verslag 
of jaarrekening). 

 
D. Artikel 17 komt te luiden: 

Verantwoording subsidies vanaf 50.000 euro 
 

E. Artikel 17 lid 1 komt te luiden 
Indien de subsidieverlening meer bedraagt dan 50.000 euro, dient de subsidieontvanger een aanvraag 
tot vaststelling in bij het college: 
a. bij een eenmalige subsidie, uiterlijk 13 weken na het verricht zijn van de activiteiten; 
b. bij een jaarlijks verstrekte subsidie, uiterlijk vóór 1 mei in het jaar na afloop van het 
 kalenderjaar, respectievelijk 4 maanden na het subsidietijdvak, waarvoor de subsidie is 
 verleend. 

 
Artikel II 
Deze verordening treedt in werking een de dag na bekendmaking. 
 
Artikel V 
Deze verordening wordt aangehaald als “1e Wijzigingsverordening Algemene subsidieverordening gemeente 
Tynaarlo 2011”. 

 

 



 
 
 

 

  
 Vries, 13 september 2022 

 

 

De raad voornoemd, 

 

 

 

 

drs. M.J.F.J. Thijsen, 

 

 

 

voorzitter 

R.J. Puite, 

 

 

 

griffier 

 

  



 
 
 

Toelichting bij de Eerste wijziging van de Algemene subsidieverordening gemeente Tynaarlo 2011’ 

 

Oud artikel Nieuw artikel 

 

Artikel 16. Verantwoording subsidies vanaf 

5.000 tot 25.000 euro 

 

1. Indien de subsidieverlening meer bedraagt 

dan 5.000 euro, maar minder dan 25.000 

euro, dient de subsidieontvanger uiterlijk 13 

weken na het verricht zijn van de activiteiten 

een aanvraag tot vaststelling in bij het 

college. 

 

2. De aanvraag tot vaststelling bevat een 

inhoudelijk verslag, waaruit blijkt dat de 

activiteiten, waarvoor de subsidie is 

verleend, zijn verricht. 

 

3. Het college kan bepalen dat ook andere, of 

minder dan, de in dit artikel bedoelde 

gegevens en bescheiden die voor de 

vaststelling van belang zijn, worden 

overgelegd. 

 

 

Artikel 16. Verantwoording subsidies vanaf 

5.000 tot 50.000 euro 

 

1. Indien de subsidieverlening meer bedraagt 

dan 5.000 euro, maar minder dan 50.000 

euro, dient de subsidieontvanger uiterlijk 13 

weken na het verricht zijn van de activiteiten 

een aanvraag tot vaststelling in bij het 

college. 

 

2. De aanvraag tot vaststelling bevat een 

inhoudelijk verslag, waaruit blijkt dat de 

activiteiten, waarvoor de subsidie is 

verleend, zijn verricht. 

 

3. een overzicht van de activiteiten en de 

hieraan verbonden uitgaven en 

inkomsten (financieel verslag of 

jaarrekening). 

 

 

4. Het college kan bepalen dat ook andere, of 

minder dan, de in dit artikel bedoelde 

gegevens en bescheiden die voor de 

vaststelling van belang zijn, worden 

overgelegd. 

 

 

Artikel 17. Verantwoording subsidies vanaf 

25.000 euro 

 

1. Indien de subsidieverlening meer 

bedraagt dan 25.000 euro, dient de 

subsidieontvanger een aanvraag tot 

vaststelling in bij het college: 

a. bij een eenmalige subsidie, 

uiterlijk 13 weken na het verricht 

zijn van de activiteiten; 

b. bij een jaarlijks verstrekte 

subsidie, uiterlijk vóór 1 mei in 

het jaar na afloop van het 

kalenderjaar, respectievelijk 4 

maanden na het subsidietijdvak, 

waarvoor de subsidie is 

verleend. 

 

 

 

Artikel 17. Verantwoording subsidies vanaf 

50.000 euro 

 

1. Indien de subsidieverlening meer 

bedraagt dan 50.000 euro, dient de 

subsidieontvanger een aanvraag tot 

vaststelling in bij het college: 

a. bij een eenmalige subsidie, 

uiterlijk 13 weken na het verricht 

zijn van de activiteiten; 

b. bij een jaarlijks verstrekte 

subsidie, uiterlijk vóór 1 mei in 

het jaar na afloop van het 

kalenderjaar, respectievelijk 4 

maanden na het subsidietijdvak, 

waarvoor de subsidie is 

verleend. 

 

 


