
Bijlage 1, Wijziging artikel 3. lid 4 ASV

Art. 
Nr

oude tekst nieuwe tekst

Art 3 Artikel 3 Bevoegdheden, 
subsidieplafond en 
begrotingsvoorbehoud

1. De raad stelt jaarlijks in de 
begrotingsvergadering de 
programmabegroting vast met 
daarin de subsidieplafonds voor het 
volgende jaar. 

2. Het college stelt tijdig ten behoeve 
van de begrotingsvergadering van 
de raad een concept 
programmabegroting op, waarbij 
onder andere het door de 
gemeenteraad vastgestelde

 beleid als basis dient.
3. Het college maakt jaarlijks bekend 

voor welke gemeentelijke 
doelstellingen subsidie kan worden 
aangevraagd en welke criteria 
gehanteerd worden voor de 
verdeling van de vastgestelde 
subsidieplafonds.

4. Het college is bevoegd te besluiten 
over het verstrekken van subsidies 
met inachtneming van de in de 
gemeentebegroting opgenomen 
financiële middelen of het 
subsidieplafond en, indien de 
begroting nog niet is vastgesteld, 
dan wel goedgekeurd, onder het 
voorbehoud dat voldoende gelden 
ter beschikking worden gesteld. Het 
voorbehoud vervalt, indien het 
college niet binnen vier weken na 
vaststelling of goedkeuring van de 
begroting daarop een beroep heeft 
gedaan.

5. Het college is bevoegd om   
voorwaarden aan de beschikking 
tot subsidieverlening te verbinden

Artikel 3 Bevoegdheden, 
subsidieplafond en 
begrotingsvoorbehoud

1. De raad stelt jaarlijks in de 
begrotingsvergadering de 
programmabegroting vast met 
daarin de subsidieplafonds voor het 
volgende jaar. 

2. Het college stelt tijdig ten behoeve 
van de begrotingsvergadering van 
de raad een concept 
programmabegroting op, waarbij 
onder andere het door de 
gemeenteraad vastgestelde

 beleid als basis dient.
3. Het college maakt jaarlijks bekend 

voor welke gemeentelijke 
doelstellingen subsidie kan worden 
aangevraagd en welke criteria 
gehanteerd worden voor de 
verdeling van de vastgestelde 
subsidieplafonds.

4. Het college is bevoegd 
subsidieregelingen vast te 
stellen en te besluiten over het 
verstrekken van subsidies met 
inachtneming van de in de 
gemeentebegroting opgenomen 
financiële middelen of het 
subsidieplafond en, indien de 
begroting nog niet is vastgesteld, 
dan wel goedgekeurd, onder het 
voorbehoud dat voldoende gelden 
ter beschikking worden gesteld. Het 
voorbehoud vervalt, indien het 
college niet binnen vier weken na 
vaststelling of goedkeuring van de 
begroting daarop een beroep heeft 
gedaan

5. Het college is bevoegd om   
voorwaarden aan de beschikking 
tot subsidieverlening te verbinden
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