Toelichting bij hoofdstuk 1 Nadere regels subsidies gemeente Groningen

Paragraaf 1.1

Arbeidsmarktbeleid en maatschappelijke participatie

Artikel 1:1
Subsidiabele activiteiten
Het gaat in dit artikel hoofdzakelijk om activiteiten die duidelijk ten doel hebben de kansen van
langdurig werklozen op de reguliere arbeidsmarkt te vergroten. Het kan hierbij gaan om werk/leerprojecten maar ook om scholingstrajecten op allerlei niveaus. Uitgangspunt moet zijn dat er
uiteindelijk voor de betrokken deelnemers aan de projecten betere kansen ontstaan op de reguliere
arbeidsmarkt. Hiernaast kan het gaan om projecten die in het kader van arbeidsinschakeling een
bijdrage leveren aan het vergroten van de maatschappelijke participatie van mensen die langdurig zijn
aangewezen op een inkomen op minimumniveau.
Artikel 1:4
Bijzondere bepalingen/verplichtingen
In het eerste en tweede lid gaat het in de praktijk om een beroep op het Europees Sociaal Fonds. De
gemeente fungeert hierbij als doorgeefluik. De Europese regeling stelt hier als voorwaarde voor de
verstrekking van een subsidie dat de gemeente ofwel het te subsidiëren project zelf uitvoert ofwel zich
garant stelt voor de goede uitvoering van het te subsidiëren project.
Aanvullende weigeringsgronden
Artikel 1:6
Het onder a gestelde heeft ten doel te voorkomen dat puur commerciële activiteiten worden
gesubsidieerd.
Onder b tot en met d worden in dit artikel situaties genoemd waarin subsidieverstrekking overbodig
dan wel strijdig is met de doelstelling van werkloosheidsbestrijding. Om aanvragen hierop te kunnen
beoordelen zal, indien nodig, extern nader advies worden ingewonnen. Gedacht kan worden aan het
UWV voor wat betreft de arbeidsmarktrelevantie en bedrijfsorganisaties (voor de verschillende
bedrijfstakken) als het gaat om het aspect van oneerlijke concurrentie.

Paragraaf 1.2

Armoedebestrijding en minimabeleid

Artikel 1:7
Relevante procedure
Uitgangspunt bij deregulering is dat het subsidiebedrag en de lasten die met de subsidieverstrekking
gepaard gaan, proportioneel moeten zijn. Aangezien in het kader van armoedebestrijding regelmatig
kleine (incidentele) subsidies worden verstrekt, ligt het in de rede voor subsidies tot € 5.000,- de lichte
procedure van toepassing te verklaren. Dit betekent dat de subsidie direct door het college wordt
vastgesteld.
Artikel 1:8
Subsidiabele activiteiten
Armoede betekent zelden een gebrek aan geld (of het hebben van schulden) alleen, maar er is ook
vaak sprake van te weinig sociale participatie en onvoldoende toegang tot aspecten van sociaal
burgerschap zoals: onderwijs, huisvesting, zorg, maatschappelijke instanties, wonen en veiligheid.
Voor projecten van maatschappelijke, religieuze en andere organisaties die eraan bijdragen dat
armoede wordt gesignaleerd en bestreden en dat maatschappelijke participatie door kwetsbare groepen
wordt gestimuleerd, kan het college door middel van het verstrekken van subsidies (incidenteel)
bijdragen in de kosten.
Aangezien niet iedere organisatie die voor wat betreft hun doelstelling en projecten in aanmerking zou
kunnen komen voor een subsidie, precies dezelfde definitie hanteert voor het begrip ‘inkomen op
minimumniveau’, is er bewust van afgezien dit begrip in de nadere regels te definiëren.

