
AMENDEMENT 
 

 
Bij agendapunt 17. Raadsvergadering van 19 december 2011  
 
 
Onderwerp: Algemene subsidieverordening Leiderdorp 2012  
 

 
De raad van de gemeente Leiderdorp in vergadering bijeen d.d. 19 december 2011   
 

 
Ondergetekenden stellen voor de Algemene subsidieverordening Leiderdorp 2012 als volgt te 
wijzigen: 
 
Artikel 2 toevoegen: 
Artikel 2. 2. De raad stelt na aanvang van de nieuwe raadsperiode voor een periode van vier jaar het 
raadskader vast -volgens de in lid 1 opgenomen doeleinden- op basis waarvan subsidie kan worden 
verstrekt. 
 
Artikel 2. 2. vernummeren in artikel 2. 3. 
 
Artikel 8 Weigeringgronden wijzigen in Artikel 8. Weigeringsgronden  
  
Artikel 17.3. het laatste woord overlegd wijzigen in overgelegd. 
 
Artikel 22. Overgangsbepalingen 
1. wijzigen in: 
1. Subsidies die vóór de inwerkingtreding van deze verordening zijn verleend worden afgedaan 
volgens de bepalingen van de Algemene subsidieverordening 2008. 
2. Uitzondering hierop betreft de verantwoording van vóór inwerkingtreding van deze verordening 
verleende subsidies, welke zal plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde in deze verordening indien 
en voorzover niet nadelig voor de subsidieontvanger. 
 

 
Toelichting: 
Artikel 2.2.: In de aangepaste versie van deze verordening is dit onderdeel geschrapt. Deze bepaling 
moet echter blijven staan om reden dat vastgelegd moet worden dat de raad het algemene kader voor 
vier jaar vaststelt. Dat moet vastgelegd worden. 
 
Wijzigingen in de artikelen 8. en 17.3 spreken voor zich. 
 
Artikel 22.1 voor subsidies die voor inwerkingtreding van deze nieuwe verordening reeds zijn verleend 
blijft de Algemene Subsidieverordening 2008 van toepassing. Dit is van belang omdat anders alsnog 
bijvoorbeeld kan worden ingebracht dat de subsidie 2012 reeds voor vier jaar is vastgesteld, terwijl de 
raad vorig jaar juist heeft bepaald dat het raadskader voor één jaar werd vastgesteld. 
Artikel 22.2. Dit is anders wanneer het om de verantwoording gaat. In de nieuwe verordening is deze 
verantwoording aanzienlijk vereenvoudigd voor met name subsidies onder de € 5.000,-, alsmede 
tussen € 5.000,- en € 50.000,-. Deze vereenvoudiging brengt een terugdringen mee van de 
papierwinkel, waar zowel subsidieontvanger als gemeente voordeel bij heeft om hier de nieuwe 
verordening reeds toe te passen. 
 

 
Ondertekening en naam: 
Namens de VVD-fractie: Evelien Meijer 
  
 
 


