
 
 

Overzicht wijzigingen Uitvoeringsregeling subsidie eenmalige activiteiten zelf- en belangenorganisaties naar Subsidieregeling eenmalige activiteiten zelf- en 

belangenorganisaties 2021-2022 

Uitgangspunten 

- De Uitvoeringsregeling subsidie eenmalige activiteiten zelf- en belangenorganisaties omzetten naar het nieuwe format voor subsidieregelingen.  

- Het woord Uitvoeringsregeling wordt veranderd in Subsidieregeling. 

- De algemene Subsidieverordening (ASV) ingaande 1 december 2013 is niet meer van kracht. Per 9 februari 2021 geldt de Algemene Subsidieverordening  

  2021 Haarlem. De Subsidieregeling eenmalige activiteiten zelf- belangenorganisaties valt per 9 februari 2021 dan onder de Algemene Subsidieverordening  

  2021. 

- Gelet dient te worden op Artikel 149 van de Gemeentewet en Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht om de regeling vast te stellen. Deze wetten  

  werden niet genoemd in de oude regeling. 

Artikel Subsidieregeling Nieuw Artikel huidige Subsidieregeling Aard wijziging 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 
 
 

Artikel 1 Begripsomschrijving In de huidige regeling staat: in de regeling wordt verstaan onder.  
 
Dit wordt in de nieuwe regeling: In deze Subsidieregeling en de 
daarop berustende bepalingen wordt (mede) verstaan onder. 
 
De definitie van Zelf- en belangenorganisaties is aangepast zodat 
wordt aangesloten op de nieuwe Subsidieregeling Zelf- en 
belangenorganisaties 2022. 
 

Artikel 2 afstemming ASV Haarlem 
 
 

Niet opgenomen In de nieuwe regeling wordt opgenomen dat de ASV geldig is als er 
in de regeling niet wordt afgeweken hiervan. In de oude regeling 
was dit onderwerp niet opgenomen.  

Artikel 3 Doelstelling Artikel 2 Doel   Gewijzigde opbouw artikel, geen inhoudelijke wijzigingen. 

Artikel 4 Subsidiabele activiteiten Artikel 4 Activiteiten die voor 
subsidie in aanmerking komen 

Gewijzigde opbouw artikel, geen inhoudelijke wijzigingen. 



 
 

Artikel Subsidieregeling Nieuw Artikel huidige Subsidieregeling Aard wijziging 

Artikel 5 Subsidieplafond Artikel 8 Subsidieplafond Gelet op beëindiging van de regeling per 2023 is het subsidieplafond 
expliciet benoemd voor de jaren 2021 en 2022 en niet langer voor 
onbepaalde tijd.  

Artikel 6 Subsidieontvanger Artikel 3 Doelgroep Aangepast zodat het aansluit op de nieuwe Subsidieregeling Zelf- en 
belangenorganisaties 2022. Ten opzichte van de oude regeling is de 
nuancering aangebracht dat de zelf- of belangenorganisatie actief 
moet zijn in Haarlem en georganiseerd als vereniging of stichting.  

Artikel 7 Voorwaarden om in aanmerking 
te komen voor subsidie 

Artikel 6 Nadere voorwaarden Herformulering lid 1, voorwaarden inhoudelijk niet gewijzigd.  

Artikel 8 Aanvraagprocedure Artikel 9 Procedure voor het 
indienen van een aanvraag 
aanvragen en de beslistermijn 

Lid 2 toegevoegd in nieuwe regeling betreffende een hersteltermijn 
voor onvolledige aanvragen (komt overeen met nieuwe 
Subsidieregeling Zelf- en belangenorganisaties 2022). 

Artikel 9 Beoordelingscriteria Artikel 10 Behandeling van een 
aanvraag 

Geen inhoudelijke wijzigingen, alleen aanpassing verwijzing naar 
(nieuw) artikel 8.  

Artikel 10 Weigeringsgronden Artikel 7 Weigeringsgronden In de nieuwe regeling is de verwijzing toegevoegd naar de 
weigeringsgronden genoemd in Artikel 4:25 tweede lid en artikel 
4:35 van de Algemene wet bestuursrecht.  
Daarnaast is specifiek artikel 8 weggehaald in de nieuwe regeling. 
De gehele ASV is van toepassing. 
In de tekst van de nieuwe regeling is  

Artikel 11 Hoogte subsidiebedrag Artikel 5 Subsidiebedrag Geen inhoudelijke wijzigingen. 

Artikel 12 Verplichtingen Niet opgenomen Nieuw artikel toegevoegd. Verduidelijking van de verplichtingen 
voor de subsidieontvanger. 

Artikel 13 Intrekking  Niet opgenomen Nieuw artikel toegevoegd. Dit artikel regelt de intrekking van de 
oude regeling. 

Artikel 14 Overgangsbepaling Niet opgenomen Nieuw artikel toegevoegd. Nieuw subsidieaanvragen vallen onder de 
nieuwe regeling. De subsidieaanvragen die voor bekrachtiging van 
deze regeling zijn ingediend vallen nog onder de oude regeling. 

Artikel 16 Inwerkingtreding Artikel 12 Slotbepalingen De huidige regeling heeft geen einddatum. Dit wordt gewijzigd naar 
een einddatum van 31 december 2022. Daarna vervalt de regeling.   

Nieuwe artikelen 15 en 17 regeling de publicatie en citeertitel van de nieuwe Subsidieregeling.  


