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  Raadsvergadering van 19 december 2017  

 

Datum besluit 

Registratienr 

Onderwerp 

  

7 november 2017 

17.065201 

aanpassing Subsidieverordening 2015 

 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 november 2017, nr. 17.065174;  

 

gezien het advies van de commissie Samenleving d.d. 28 november 2017;  

 

 

besluit: 

1. Akkoord te gaan om de Algemene subsidieverordening Schagen 2015 als volgt te wijzigen: 

Artikel 7  

- In artikel 7 is een nieuw lid (vierde lid) toegevoegd die luidt als volgt: “Het college is bevoegd 

om van het bepaalde in de leden 1 tot en met 3 af te wijken, indien de aanvrager hiertoe 

een met redenen omkleed schriftelijk verzoek  indient.”  

- Artikel 7 lid 4 is vernummerd tot het lid 5.   

Artikel 13 

- In artikel 13, eerste lid, is  het woordje “uitsluitend” toegevoegd. Het eerste lid luidt nu als volgt: 

“Uitsluitend ter uitvoering van de beschikking tot verlening van een budgetsubsidie wordt een 

overeenkomst gesloten.”  

Artikel 16 

- In artikel 16, tweede lid, is de zinsnede:  “De aanvraag bevat” geschrapt en vervangen door 

de volgende zinsnede: “De subsidieontvanger dient hierbij de volgende stukken te 

overleggen”. 

- In artikel 16, tweede lid, is de volgende zin toegevoegd: “Met de indiening van 

bovengenoemde stukken bij het college wordt de subsidieontvanger geacht een aanvraag 

tot vaststelling te hebben ingediend”.  

Artikel 21 

- Er is een hardheidsclausule (artikel 21) toegevoegd. Dit artikel luidt als volgt: “Het college kan 

de bepalingen in deze regeling ten gunste van de aanvrager buiten toepassing verklaren of 

daarvan afwijken, voor zover toepassing, gelet op het belang dat deze regeling beoogt te 

beschermen, zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.” 

Artikel 21/22  

- Artikel 21 is vernummerd tot artikel 22.  

- Artikel 21dat is vernummerd tot artikel 22, is als volgt gewijzigd: 

a. Het eerste lid dat thans luidt: “De Algemene subsidieverordening Schagen 2013 wordt per 

1 januari 2015 ingetrokken” wordt geschrapt.   

b. Het tweede lid wordt vernummerd tot lid 1. In dit omgenummerde lid wordt de tekst 

“Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2015.”  geschrapt en vervangen door 

de volgende tekst: “ Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2018, onder 

gelijktijdige intrekking van de Algemene subsidieverordening Schagen 2015 ”.  

c. Het derde lid wordt vernummerd tot lid 2. In dit vernummerde lid wordt het woord 

“2013”geschrapt en vervangen door het woord “2015” 
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d. Het vierde lid  wordt vernummerd tot lid 3 . In dit vernummerde lid wordt het woord 

“2015.” geschrapt en vervangen door het woord “2018”.  

2. De Algemene Subsidieverordening Schagen 2015 in te trekken. 

3. De Algemene Subsidieverordening Schagen 2018 vast te stellen. 

 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van: 19 december 2017. 

 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

 

griffier 

 

 

 

Mevrouw E. Zwagerman 

voorzitter 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

 


