Subsidieverlening (vooraf)

Wanneer
aanvragen?

Welke
stukken
moet ik
indienen?

Welke
stukken
moet ik de
1ste keer ook
indienen?

Subsidie >
€100.000,-

Subsidie tussen
€10.000,- en
€100.000,-

Subsidie <
€10.000,-

Incidenteel en
Initiatievenfonds

Investering

Regionaal

Voor 1 mei

Voor 1 mei

Voor 1 mei

2 maanden voor start
activiteit

2 maanden voor
start investering

Verzoek om uitstel:
Voor 15 april
 Productbegroting
 Programma met
beschrijving
producten, resultaten
en beoogde
maatschappelijke
effecten
 Overzicht
bestuurssamenstelling

Verzoek om uitstel:
Voor 15 april
 Overzicht van de
te realiseren
prestaties
 Overzicht
bestuurssamenstel
ling
 Eventuele overige
informatie door
ons specifiek aan
u gevraagd
 Afschrift
oprichtingsakte
danwel statuten
 Overzicht
financiële positie
 Omschrijving
activiteit

Verzoek om uitstel:
Voor 15 april
 Activiteitenoverzicht
 Overzicht
bestuurssamenstelli
ng
 Eventuele overige
informatie door ons
specifiek aan u
gevraagd

Afhankelijk van
subsidiesoort/-vorm,
zie hiernaast



Activiteitenbeschrij
ving
Begroting van
inkomsten en
uitgaven van de
activiteit
Voor
Initiatievenfonds
zie 1.3.2.1 pag. 8



Onderbouwing
noodzaak
aanvraag
Investeringsbeg
roting
Dekkingsplan
Meerjarenexploi
tatiebegroting



Afschrift
oprichtingsakte
danwel statuten
Overzicht
financiële positie
Omschrijving
activiteit





Voor 1 januari

Voor 1 januari

Voor 1 januari

Binnen 8 weken na
uiterste indientermijn

Afschrift
oprichtingsakte
danwel statuten
 Overzicht
financiële
positie
 Omschrijving
activiteit
Binnen 8 weken

Z.s.m. na de
subsidieverlening d.m.v.
een voorschot in vier
termijnen

Z.s.m. na de
subsidieverlening
d.m.v. een voorschot
in 1x of indien
subsidiebedrag
>€25.000 in vier
termijnen.

Z.s.m. na de
subsidieverlening
d.m.v. een voorschot

Z.s.m. na de
subsidieverlening
d.m.v. een voorschot

Z.s.m. na de
subsidieverlening
d.m.v. een
voorschot

Z.s.m. na de
subsidieverlening
d.m.v. een voorschot





Wanneer
neemt het
college een
besluit?
Wanneer
betaalt de
gemeente
de subsidie?

Afschrift
oprichtingsakte
danwel statuten
Overzicht financiële
positie
Omschrijving activiteit





Afschrift
oprichtingsakte
danwel statuten
Overzicht financiële
positie
Omschrijving
activiteit


















Activiteitenbeschri
jving
Begroting van
inkomsten en
uitgaven van de
activiteit

Afschrift
oprichtingsakte
danwel statuten
Overzicht
financiële positie
Omschrijving
activiteit

Afhankelijk van soort
subsidie en regionale
besluitvorming.

Subsidievaststelling (achteraf)

Wanneer
aanvragen?

Welke
stukken
moet ik
indienen?

Wanneer
neemt het
college een
besluit?
Wanneer
betaalt de
gemeente
de subsidie?

Subsidie >
€100.000,-

Subsidie tussen
€10.000,- en
€100.000,-

Subsidie <
€10.000,-

Incidenteel en
Initiatievenfonds

Investering

Regionaal

Voor 1 mei

Voor 1 mei

Voor 1 mei

Binnen 13 weken na
afloop activiteit

Binnen 13 weken na
afloop activiteit

Verzoek om uitstel:
Voor 15 april
 Jaarrekening
 Goedkeurende
accountantsverklarin
g
 Jaarverslag waarin
staat welke
producten zijn
gerealiseerd, hoe
deze zijn
gerealiseerd en of is
voldaan aan de eisen

Verzoek om uitstel:
Voor 15 april
 In principe geen,
tenzij in de
specifieke
beleidsregels of
beschikking iets
staat aangegeven





Binnen 13 weken na
ontvangst complete
aanvraag

Verzoek om uitstel:
Voor 15 april
 Verslag over
prestatie(s) waarin
staat op welke wijze
u invulling heeft
gegeven aan de
eisen en hoe u de
subsidie daarvoor
heeft ingezet
 Eventuele overige
stukken die wij in
de beschikking tot
subsidieverlening
hebben aangegeven
Binnen 13 weken na
ontvangst complete
aanvraag

Afhankelijk van
subsidiesoort/vorm, zie
hiernaast
 Inhoudelijk
verslag van de
activiteit(en)
 Financieel
verslag van de
activiteit(en)

Binnen 13 weken na
ontvangst complete
aanvraag

Binnen 13 weken na
ontvangst complete
aanvraag

Binnen 13 weken na
ontvangst complete
aanvraag

Binnen vier weken na
de subsidievaststelling
onder verrekening van
het voorschot.

Binnen vier weken na
de subsidievaststelling
onder verrekening van
het voorschot.

Binnen vier weken na
de subsidievaststelling
onder verrekening van
het voorschot.

N.v.t.

Binnen vier weken
na de
subsidievaststelling
onder verrekening
van het voorschot.





Inhoudelijk verslag
van de
activiteit(en)
Overzicht van
inkomsten en
uitgaven van de
activiteit(en)
Voor
Initiatievenfonds
zie 1.3.2.4 pag. 9

Overzicht van
inkomsten en
uitgaven van de
investering
 Toelichting op
afwijkingen van:
- Investeringsbeg
roting
- Dekkingsplan
- Meerjarenexploi
tatiebegroting

Binnen 13 weken
na ontvangst
complete
aanvraag
Binnen vier
weken na de
subsidievaststelli
ng onder
verrekening van
het voorschot.

