
Beleidsregel Projectsubsidies gemeente Binnenmaas 2018. 

 

 

HOOFDSTUK 1 WERKINGSSFEER VAN DEZE BELEIDSREGEL 

 

Artikel 1.1 Toepassing Gewijzigde subsidieverordening gemeente Binnenmaas 

2014 

Naast deze Beleidsregel zijn eveneens van toepassing de bepalingen van de Algemene wet 

bestuursrecht en de Gewijzigde subsidieverordening gemeente Binnenmaas 2014. 

 

Artikel 1.2 Aanvragen 

1. Projectsubsidie kan worden verleend voor activiteiten die aansluiten bij thema’s van 

het collegeprogramma en die aansluiten bij de prestatievelden van de Wet 

maatschappelijke ondersteuning, die niet behoren tot de reguliere activiteiten van de 

aanvrager, die projectmatig worden georganiseerd en die ten goede komen aan de 

inwoners van de gemeente Binnenmaas. 

2. Aanvragen dienen te worden gedaan met gebruikmaking van het daartoe bestemde 

aanvraagformulier. 

  

Artikel 1.3 Hoogte van de subsidie 

De hoogte van de projectsubsidie bedraagt 75% van de hoogte van de kosten van het 

project. Per aanvraag wordt maximaal € 1.000,- toegekend. 

 

Artikel 1.4 Het recht op reservering, voorziening en afschrijving 

Subsidie die is verleend in het kader van deze Beleidsregel mag niet worden aangewend 

voor het doen van reserveringen, het aanleggen van voorzieningen of het doen van 

afschrijvingen. 

 

 

HOOFDSTUK 2  HET WEIGEREN VAN SUBSIDIE 

Artikel 2 Het weigeren van een subsidie 

De weigeringsgronden die zijn genoemd in de Algemene wet bestuursrecht en in de  

Gewijzigde subsidieverordening gemeente Binnenmaas 2014 zijn integraal van toepassing 

op deze Beleidsregel. 

 

 

HOOFDSTUK 3  HET WIJZIGEN OF INTREKKEN VAN SUBSIDIE 

 

Artikel 3  Wijzigen of intrekken van het subsidie 

Ten aanzien van het wijzigen of intrekken van de subsidie zijn de bepalingen uit de 

Algemene wet bestuursrecht en de Gewijzigde subsidieverordening gemeente Binnenmaas 

2014  integraal van toepassing op deze Beleidsregel. 

 

 

HOOFDSTUK 4 HET VERLENEN VAN VOORSCHOTTEN, TERMIJNBEDRAGEN, 

BETALEN, OPSCHORTEN VAN BETALING EN TERUGVORDEREN 

 

Artikel 4 Het verlenen van voorschotten, termijnbedragen, betalen, opschorten 

van betaling en terugvorderen 

Ten aanzien van het verlenen van voorschotten, termijnbedragen, betalen, opschorten van 

betaling en terugvorderen zijn de bepalingen uit de Gewijzigde subsidieverordening 

gemeente Binnenmaas 2014 integraal van toepassing. 

 

 

HOOFDSTUK 5  RAPPORTAGE EN VERANTWOORDING 

 



 2 

 

Artikel 5  Rapportage en verantwoording 

Ten aanzien van de rapportage en verantwoording zijn de bepalingen uit de Gewijzigde 

subsidieverordening gemeente Binnenmaas 2014 integraal van toepassing. 

 

 

HOOFDSTUK 6  SLOTBEPALINGEN 

 

Artikel 6.1 Inwerkingtreding en looptijd 

Deze Beleidsregel treedt in werking op 1 januari 2018 en loopt tot 31 december 2021. 

 

Artikel 6.2 Bekendmaking 

Deze Beleidsregel wordt bekend gemaakt in Het Kompas. 

 

Artikel 6.3 Citeertitel 

Deze Beleidsregel kan worden aangehaald als Beleidsregel Projectsubsidies gemeente 

Binnenmaas 2018. 

 


