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Wijziging Algemene Subsidieverordening gemeente Haarlem

Aan de Raad der gemeente Haarlem
In de Algemene Subsidieverordening gemeente Haarlem heeft Haarlem de
algemene regels vastgelegd voor het verstrekken van subsidies. Daartoe is in artikel
1 Begripsomschrijving van veel gebruikte termen de betekenis vastgeled. Onder
artikel 1, letter f is het begrip instelling omschreven:
f. Instelling
Elke rechtspersoonlijkheid bezittende organisatie of elke groep van personen, niet
zijnde een publiekrechtelijke instantie, die zich richt op het zonder winstoogmerk
realiseren van prestaties.
Toelichting:
Onder een instelling wordt in deze verordening verstaan een organisatie, die zowel
een vereniging als een stichting kan zijn. Daarnaast valt onder het begrip een groep
van personen. Dit laatste betekent dat op grond van deze verordening geen subsidie
kan worden verleend aan één natuurlijk persoon. Indien subsidieverlening aan
individuele personen gewenst is, is daar een afzonderlijk besluit van de raad voor
nodig. Eventueel kan daarin voorzien worden door de vaststelling van een
afzonderlijke verordening. Een instelling hoeft niet in de gemeente Haarlem
gevestigd te zijn. De prestaties die door de instelling worden geleverd, dienen
echter wel in het belang van de Haarlemse gemeenschap te zijn.
Deze omschrijving houdt in dat Haarlem geen subsidie kan verlenen aan een
vennootschap (BV of NV), aangezien deze doorgaans als kenmerk heeft het mét
winstoogmerk realiseren van prestaties. Voor de gemeente is het evenwel niet
relevant of een instelling in zijn algemeenheid winst maakt. Relevant is dat een
instelling prestaties verricht die in het belang van de Haarlemse gemeenschap zijn.
Onder een voorloper van de huidige subsidieverordening heeft Haarlem in het
verleden al eens subsidie verleend aan een vennootschap.
In het kader van de lopende verzelfstandigingen knelt de uitsluiting van
vennootschappen voor subsidieverlening. Soms is een vennootschap namelijk de
meest geschikte organisatievorm, terwijl een subsidie de meest geschikte wijze van
financieren van de activiteiten van die organisatie is. Dat kan bijvoorbeeld zijn om
extra belastingdruk te vermijden. Daarom is het voorstel om de omschrijving van
het begrip instelling als volgt te laten luiden:

210/2007

Instelling
Elke rechtspersoonlijkheid bezittende organisatie of elke groep van personen, niet
zijnde een publiekrechtelijke instantie, die met tenminste een deel van haar
activiteiten het algemeen belang dient.
Toelichting:
Onder een instelling wordt in deze verordening verstaan een organisatie, die zowel
een vereniging, een stichting als een vennootschap kan zijn. Daarnaast valt onder
het begrip een groep van personen. Dit laatste betekent dat op grond van deze
verordening geen subsidie kan worden verleend aan één natuurlijk persoon. Indien
subsidieverlening aan individuele personen gewenst is, is daar een afzonderlijk
besluit van de raad voor nodig. Eventueel kan daarin voorzien worden door de
vaststelling van een afzonderlijke verordening. Een instelling hoeft niet in de
gemeente Haarlem gevestigd te zijn. De prestaties die door de instelling worden
geleverd, dienen echter wel in het belang van de Haarlemse gemeenschap te zijn.
Deze omschrijving en toelichting geeft aan dat een instelling het algemeen belang
moet dienen met tenminste een deel van haar activiteiten, ongeacht de rechtsvorm
van de instelling. In de subsidiebeschikking kunnen voorwaarden aan de besteding
van de subsidie worden verbonden, waarmee het realiseren van winst door de
instelling met de subsidie kan worden vermeden. Doorgaans zal dit blijken uit de
verantwoording die een instelling moet afleggen over de besteding van de subsidie.
Wij stellen de raad voor:
De verordening Algemene Subsidieverordening gemeente Haarlem als volgt te
wijzigen:
I. Artikel 1, letter f komt aldus te luiden:
f. Instelling
Elke rechtspersoonlijkheid bezittende organisatie of elke groep van personen, niet
zijnde een publiekrechtelijke instantie, die met tenminste een deel van haar
activiteiten het algemeen belang dient.
II. De toelichting op artikel 1 letter f komt aldus te luiden:
Toelichting:
Onder een instelling wordt in deze verordening verstaan een organisatie, die zowel
een vereniging, een stichting als een vennootschap kan zijn. Daarnaast valt onder
het begrip een groep van personen. Dit laatste betekent dat op grond van deze
verordening geen subsidie kan worden verleend aan één natuurlijk persoon. Indien
subsidieverlening aan individuele personen gewenst is, is daar een afzonderlijk
besluit van de raad voor nodig. Eventueel kan daarin voorzien worden door de
vaststelling van een afzonderlijke verordening. Een instelling hoeft niet in de
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gemeente Haarlem gevestigd te zijn. De prestaties die door de instelling worden
geleverd, dienen echter wel in het belang van de Haarlemse gemeenschap te zijn.
Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,
drs. W.J. Sleddering

de burgemeester,
mr. B.B. Schneiders
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De Raad der gemeente Haarlem,
Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;
Besluit:
de verordening Algemene Subsidieverordening gemeente Haarlem als volgt te
wijzigen:
I. Artikel 1, letter f komt aldus te luiden:
f. Instelling
Elke rechtspersoonlijkheid bezittende organisatie of elke groep van personen, niet
zijnde een publiekrechtelijke instantie, die met tenminste een deel van haar
activiteiten het algemeen belang dient.
II. De toelichting op artikel 1 letter f komt aldus te luiden:
Toelichting:
Onder een instelling wordt in deze verordening verstaan een organisatie, die zowel
een vereniging, een stichting als een vennootschap kan zijn. Daarnaast valt onder
het begrip een groep van personen. Dit laatste betekent dat op grond van deze
verordening geen subsidie kan worden verleend aan één natuurlijk persoon. Indien
subsidieverlening aan individuele personen gewenst is, is daar een afzonderlijk
besluit van de raad voor nodig. Eventueel kan daarin voorzien worden door de
vaststelling van een afzonderlijke verordening. Een instelling hoeft niet in de
gemeente Haarlem gevestigd te zijn. De prestaties die door de instelling worden
geleverd, dienen echter wel in het belang van de Haarlemse gemeenschap te zijn.
Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2008.
Gedaan in de vergadering van ……..
De griffier,
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De voorzitter,

