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Algemene subsidie Verordening Bloemendaal 2015
Het college besluit het raadsvoorstel vast te stellen en voor te leggen aan de raad.
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Aanleiding
De huidige subsidieverordening van 2009 is verouderd.
De probleemstelling
De VNG heeft een nieuwe modelverordening voor subsidies gemaakt. Daarin zijn wat bepalingen
opgenomen die voortvloeien uit de Europese regelgeving.
Daarnaast is gebleken dat de huidige subsidieverordening op een aantal punten niet duidelijk is. Een
paar punten zijn niet voldoende smart geformuleerd.
Verder zijn de vereisten die de gemeente nu aan de verlening verbindt, niet expliciet in de huidige
verordening opgenomen.
De doelstelling
Het doel is een verordening te hebben die voldoet aan de verscherpte werkwijze van de gemeente.
De oplossingen
De oplossing is de huidige verordening aan te passen met extra bepalingen en door de tekst van een
paar artikelen aan te passen.
Zie verder het raadsvoorstel.
De effecten
Het effect is dat de subsidieverordening weer up to date is.
Milieu-aspecten
N.v.t.
Communicatie-aspecten
Na vaststelling van de verordening door de raad zullen de huidige subsidieontvangers per brief
geïnformeerd worden over de nieuwe verordening.
Stukken naar Raad (via Griffie):
Ja:
n.v.t.
- de volgende stukken: 2014009432; 2014009685; 2014013493; 2009029430
- op de volgende wijze:
digitaal

Financiële aspecten/risico’s
N.v.t.
BTW-aspecten
N.v.t.
Voorstel
Het college besluit het raadsvoorstel vast te stellen en voor te leggen aan de raad.
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