
 

 

Beleids- en nadere regels budgetsubsidiëring 
 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Montferland; 

 

 

Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht; 

 

 

Gelet op artikel 3 van de Kaderverordening subsidies Montferland; 

 

 

 

BESLUIT: 

 

 

Vast te stellen: 

 

 

Beleids- en nadere regels inzake de verstrekking van budgetsubsidies door het college van 

burgemeester en wethouders van Montferland 2007 

 

 

 

Begripsbepaling 

 

Artikel 1 

 

In deze beleidsregels wordt verstaan onder: 

a. Budgetsubsidie: een subsidie op grondslag van vooraf afgesproken producten en prestaties; 

b. Kaderverordening: de Kaderverordening subsidies Montferland. 

 

 

De aanvraag 

 

Artikel 2 

 

1. Een budgetsubsidie wordt slechts verleend aan een rechtspersoon met volledige bevoegdheid. 

2. Een budgetsubsidie wordt niet verleend indien de aanvrager een overwegend winstoogmerk 

kent.  

3. Een budgetsubsidie wordt slechts verleend indien de activiteiten waarvoor het subsidie wordt 

aangevraagd algemeen toegankelijk is of in elk geval toegankelijk is voor alle personen die tot 

de doelgroep behoren waarop de activiteiten betrekking hebben. 

4. Een budgetsubsidie wordt slechts verleend indien het aangevraagde subsidie hoger of gelijk is 

aan het bedrag van € 50.000. 

5. Een budgetsubsidie wordt niet verleend indien niet aannemelijk is dat inclusief het subsidie 

voldoende middelen beschikbaar zullen zijn om de activiteiten uit te voeren. 

6. Een budgetsubsidie wordt niet verleend indien de activiteiten louter worden uitgevoerd door 

vrijwilligers. 

7. Een budgetsubsidie wordt slechts verleend indien de gemeente Montferland de overwegende 

subsidieverstrekker is. 

8. In bijzondere gevallen kan door het college van burgemeester en wethouders van het bepaalde 

in de leden 1 tot en met 7 ontheffing worden verleend. 

 

 



 

 

 

Artikel 3 

 

De aanvraag van een budgetsubsidie dient door de subsidieaanvrager bij het college van burgemeester 

en wethouders te worden ingediend vóór 1 mei van het jaar voorafgaande aan de subsidieperiode 

waarvoor het subsidie wordt aangevraagd. 

 

Artikel 4 

 

1. De aanvraag van een budgetsubsidie gaat vergezeld van: 

a. een van een toelichting voorziene begroting van baten en lasten; 

b. een activiteitenprogramma, betrekking hebbend op de subsidieperiode; 

c. overige door het college van burgemeester en wethouders bepaalde bescheiden.  

2. Indien de aanvrager beschikt over een egalisatiereserve als bedoeld in artikel 11, vermeldt de 

aanvraag de omvang daarvan. 

3. Het college van burgemeester en wethouders kan terzake van de aanvraag nadere richtlijnen 

verstrekken, alsmede modellen vaststellen voor de te overleggen bescheiden. 

 

 

De verlening 

 

Artikel 5 

 

1. Het college van burgemeester en wethouders beslist op een aanvraag om een budgetsubsidie 

binnen de periode als bepaald in artikel 7 van de Kaderverordening.  

2. Voorafgaand aan de beslissing op een aanvraag om een budgetsubsidie beslist het college van 

burgemeester en wethouders onder voorbehoud van vaststelling van de gemeentelijke 

begroting binnen zes weken na ontvangst van de aanvraag. 

 

Artikel 6 

 

1. Een budgetsubsidie wordt jaarlijks bijgesteld aan de hand van de samengesteld gewogen 

gemiddelde prijs overheidsconsumptie van het Centraal Planbureau.  

2. Van de rijksoverheid of een ander orgaan ontvangen geoormerkte gelden kunnen in het 

budgetsubsidie worden opgenomen. 

 

 

De subsidieovereenkomst 

 

Artikel 7 

 

1. De beschikking tot subsidieverlening is gebaseerd op een subsidieovereenkomst. 

2. In de subsidieovereenkomst wordt bepaald welke activiteiten de subsidieontvanger verplicht is 

te verrichten. 

3. De subsidieovereenkomst heeft een maximale geldingsduur van vier jaar. 

4. Het college van burgemeester en wethouders kan terzake van de subsidieovereenkomst nadere 

richtlijnen verstrekken, alsmede modellen vaststellen voor de te overleggen bescheiden. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

De vaststelling 

 

Artikel 8 

 

1. De aanvraag tot vaststelling van een budgetsubsidie dient vóór 1 mei volgend op elk jaar 

waarvoor subsidie is verleend te worden ingediend bij het college van burgemeester en 

wethouders. 

2. Het college van burgemeester en wethouders kan de datum van indiening van de 

accountantsverklaring zoals bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder b verlengen tot 1 juli 

volgende op het jaar waarvoor subsidie is verleend. 

3. Indien de aanvraag na afloop van de in het eerste lid genoemde termijn niet is ingediend, stelt 

het college van burgemeester en wethouders de subsidieontvanger een termijn binnen welke 

de aanvraag moet zijn ingediend. 

4. Indien na afloop van de door het college van burgemeester en wethouders gestelde termijn als 

bedoeld in het derde lid geen aanvraag is ingediend wordt het subsidie lager dan de verlening 

vastgesteld. 

 

Artikel 9 

 

1. De aanvraag tot vaststelling van een budgetsubsidie gaat vergezeld van: 

a. een door het bestuur gewaarmerkte balans en rekening van baten en lasten en een 

toelichting hierop; 

b. een goedkeurende accountantsverklaring; 

c. een verslag van de verrichte werkzaamheden en activiteiten, waarin inzicht wordt 

gegeven in hoeverre de te verrichten activiteiten en prestaties zijn gehaald en of met 

de activiteiten de in het werkprogramma gestelde doelstellingen zijn gerealiseerd. 

2. De in het eerste lid onder a bedoelde rekening van baten en lasten dient op dezelfde wijze te 

zijn ingedeeld als de voor dat boekjaar ingediende begroting. 

3. Het college van burgemeester en wethouders kan met betrekking tot de aanvraag nadere 

richtlijnen vaststellen, alsmede modellen vaststellen voor de in te dienen documenten. 

4. Van de verplichting tot indiening van de in de vorige leden genoemde documenten kan door 

het college van burgemeester en wethouders ontheffing worden verleend. 

 

Artikel 10 

 

1. Het college van burgemeester en wethouders beslist binnen twaalf weken op een aanvraag tot 

subsidievaststelling. 

2. Het college kan de beslissing als bedoeld in het eerste lid uiterlijk zes weken verdagen. 

 

 

Reserves 

 

Artikel 11 

 

1. Subsidieontvanger heeft de mogelijkheid een algemene reserve op te bouwen. 

2. Het in het eerste lid bedoelde reserve bedraagt ten hoogste 10% van de totaal begrote baten 

over het boekjaar. Reserves die zijn opgebouwd uit andere bronnen dan het gemeentelijk 

subsidie worden hierbij niet betrokken. 

4. Subsidieontvanger heeft de mogelijkheid een bestemmingsreserve op te bouwen. 

5. Subsidieontvanger behoeft voor de opbouw van het in het vierde lid bedoelde reserve 

toestemming van het college van burgemeester en wethouders. 

6. Het college van burgemeester en wethouders kan terzake van de aanvraag om toestemming als 

bedoeld in het vierde lid nadere richtlijnen verstrekken, alsmede modellen vaststellen voor de 

te overleggen bescheiden. 

 



 

 

 

Betaling en verrekening 

 

Artikel 12 

 

1. Het subsidiebedrag wordt overeenkomstig de subsidievaststelling betaald, onder verrekening 

van de betaalde voorschotten. 

2. Het na vaststelling resterende subsidiebedrag wordt binnen vier weken na de 

subsidievaststelling betaald. 

 

Artikel 13 

 

1. Bij een budgetsubsidie vervallen de termijnen voor bevoorschotting per 1 januari, 1 april, 1 

juli en 1 oktober van het jaar waarop het subsidie betrekking heeft. 

2. Het college van burgemeester en wethouders kan op verzoek van de subsidieontvanger van de 

in het eerste lid genoemde data afwijken. 

3. De beschikking tot voorschotverlening vermeldt het bedrag van het voorschot en de wijze 

waarop dit bedrag wordt bepaald. 

 

Artikel 14 

 

1.  Zolang het subsidie niet is vastgesteld kan het college van burgemeester en wethouders de 

subsidieverlening intrekken of ten nadele van de subsidie-ontvanger wijzigen, indien:  

a. de activiteiten waarvoor subsidie is verleend niet of niet geheel hebben plaatsgevonden 

of zullen plaatsvinden; 

b.  de subsidie-ontvanger niet heeft voldaan aan de aan de subsidie verbonden 

verplichtingen; 

c. de subsidie-ontvanger onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de 

verstrekking van juiste of volledige gegevens tot een andere beschikking op de 

aanvraag tot subsidieverlening zou hebben geleid; 

d.  de subsidieverlening anderszins onjuist was en de subsidie-ontvanger dit wist of 

behoorde te weten. 

2. Indien van de omstandigheden als bedoeld in het eerste lid sprake is, stelt het college van 

burgemeester en wethouders de subsidieontvanger een termijn binnen welke deze in staat 

wordt gesteld deze omstandigheden te herstellen. 

3. De intrekking of wijziging werkt terug tot en met het tijdstip waarop de subsidie is verleend, 

tenzij bij de intrekking of wijziging anders is bepaald. 

 

 

 

 

Didam, 9 oktober 2007 

Burgemeester en wethouders van Montferland,  

De secretaris,  De burgemeester, 

 

 

 

T.M.J.M. Evers   mw. C.C. Leppink-Schuitema  
   


