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Geachte Gemeenteraad, 

Veel gemeenten ontplooien initiatieven om de regeldruk, en daarmee de administratieve lasten, voor 
burgers en bedrijven te verminderen. Administratieve lasten worden voor een groot deel veroorzaakt 
door rijksregels, maar ook gemeentelijke regels leiden in de beleving van burgers en bedrijven tot hoge 
lasten. 

Model subsidieverordening 

Een breed domein waar nog veel winst valt te behalen als het gaat om het verminderen van de 
regeldruk is dat van het subsidiebeleid. Hierbij gaat het om stroomlijning en terugdringing van de 
verantwoordingslasten. Om gemeenten hierin te ondersteunen heeft de VNG in nauwe samenwerking 
met het Rijk en een aantal gemeenten een model subsidieverordening met uitgebreide toelichting : 
ontwikkeld. Het onlangs door het Ministerie van Financiën ontwikkelde rijksbrede kader voor j 
subsidieverlening is als onderlegger gebruikt. Uitgangspunt van deze nieuwe modelverordening is [ 
vertrouwen, zonder eventuele risico's uit het oog te verliezen. Dit betekent dat er meer nadruk komt te ^ [ 
liggen op de eigen verantwoordelijkheid van de subsidieontvanger. Denk hierbij aan de meldingsplicht. g[ 
Bij aanvragen voor activiteiten met een laag risico zal geen uitgebreide verantwoordingsplicht meer £ \ 
gelden. In plaats van een gedetailleerd overzicht van inkomsten en uitgaven is voor deze gevallen een 
foto of bijvoorbeeld een krantenartikel over de realisatie van de gesubsidieerde activiteit al voldoende. 

Stroomlijning en terugdringing verantwoordingslasten 
We hebben bij de ontwikkeling van dit model de volgende zaken meegenomen: 

Drie standaard uitvoerings- en verantwoordingsarrangementen waarvan de toepassing wordt 
bepaald door de hoogte van het subsidiebedrag. Hierbij adviseren wij om subsidies onder de € 
5000,- verantwoordingsvrij te verstrekken. 

• Uniformering en vereenvoudiging van begrippen en verplichtingen in het subsidieproces 
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Aansluiting bij het rijksbreed beleid om misbruik te voorkomen (de meldingsplicht) 

Resultaten in reductie administratieve lasten 
Door de implementatie van dit model kunnen gemeenten het volgende bereiken! 

Stroomlijning en actualisering van het huidige subsidiebeleid 

Verminderen van administratieve en bestuurlijke lasten. Zo is gekeken naar het verminderen van 

indieningvereisten, maar ook naar de mogelijkheden van een andere verantwoordingswijze en een 

beter financieel beheer van subsidies 

Voor een kleine subsidie van € 3500,- betekent dit voor de aanvrager een besparing van 100 

minuten en voor de verstrekker een besparing van 165 minuten per aanvraag 

Voor een middelgrote subsidie van € 45.000,- betekent dit voor de aanvrager een besparing van 

240 minuten en voor de verstrekker een besparing van 170 minuten per aanvraag 

Goede voorbeelden van gemeenten 

Op de website www.minderreqelsmeerservice.nl staat onder het kopje model algemene 

subsidieverordening een aantal goede voorbeelden van gemeenten met een gedereguleerde ASV. 

De modelverordening met uitgebreide toelichting is uitgegeven in de vorm van een publicatie met de 

titel 'Subsidie zonder moeite'. Deze is meegestuurd als bijlage. Tevens is de handreiking 'Aan de slag 

voor vrijwilligers', die het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties samen met een 

aantal gemeenten heeft opgesteld, bijgevoegd. Deze handreiking gaat onder andere in op het 

aanpassen van het subsidiebeleid, het vereenvoudigen van vergunningaanvragen en sluit daarmee 

goed aan bij deze modelverordening. 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u naar aanleiding van deze brief 

of de modelverordening vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het Informatiecentrum. Dit is 

te bereiken via telefoonnummer 070 - 373 80 20 of per e-mail: informatiecentrum@vng.nl. 

Ik vertrouw erop u met deze modelverordening te motiveren uw subsidiebeleid lastenarmer in te 

richten. 

Hoogachtend, 
Vereniging van Ned^dandsajSemeenten 

mr. R.J.J.M. Pans, 
voorzitter directieraad 
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