Overzicht wijzigingen Uitvoeringsregeling Subsidie zelf- en belangenorganisaties 2020 naar Subsidieregeling Zelf- en belangenorganisaties 2022
Uitgangspunten
- De uitvoeringsregeling 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 geldt de Algemene Subsidieverordening 2021
Haarlem. De Subsidieregeling Zelf- en belangenorganisaties 2022 valt 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
Titel

Artikel huidige Subsidieregeling
Titel

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Artikel 1 Begripsomschrijving

Aard wijziging
Titel aangepast van Uitvoeringsregeling Subsidie zelf- en
belangenorganisaties 2020 naar Subsidieregeling Zelf- en
belangenorganisaties 2022
Aanhef gewijzigd naar “In deze Subsidieregeling en de daarop
berustende bepalingen wordt (mede) verstaan onder.
De begripsomschrijving Algemene Subsidieverordening gemeente
Haarlem ingaande 1 december 2013 wordt in de nieuwe regeling
Algemene Subsidieverordening Haarlem 2021.
In lid 3 en 4 ‘georganiseerde’ toegevoegd aan definities gezien de
bepalingen in (nieuw) artikel 6.

Artikel 2 Afstemming ASV Haarlem

Artikel 3 Doelstelling

Artikel 2 Doel

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.
Geen wijzigingen.

Artikel Subsidieregeling Nieuw
Artikel 4 Subsidiabele activiteiten
Artikel 5 Subsidieplafond
Artikel 6 Subsidieontvanger
Artikel 7 Voorwaarden om in aanmerking
te komen voor subsidie

Artikel huidige Subsidieregeling
Artikel 4 Activiteiten die voor
subsidie in aanmerking komen
Niet opgenomen
Artikel 3 Doelgroep
Artikel 5 Subsidievoorwaarden

Artikel 8 Aanvraagprocedure/beslistermijn

Artikel 7 Procedure voor het
indienen van een aanvraag en de
beslistermijn

Artikel 9
Beoordelingscriteria/verdeelregels

Artikel 8. Behandeling van een
aanvraag

Artikel 10 Weigeringsgronden

Artikel 6 Weigeringsgronden

Niet opgenomen

Artikel 9 Betaling subsidie

Aard wijziging
Verwijzing artikel aangepast naar nieuwe nummering. Geen
inhoudelijke wijzigingen.
Nieuw artikel, vaststelling subsidieplafond.
Aanpassing naar nieuwe format, geen inhoudelijke wijzigingen.
Lid 1: Intentieverklaring samenwerkingspartners is geschrapt als
voorwaarde.
Lid 2: geen wijziging.
Lid 3 oude regeling: maximale bedrag is verplaatst naar nieuw
artikel 11 Hoogte subsidiebedrag.
Aan lid 2 wordt toegevoegd dat een beschrijving moet worden
toegevoegd van de samenwerking met samenwerkingspartners en
de mate waarin aan de beoordelingscriteria in (nieuw) artikel 9
wordt voldaan. Leden 3 en 4 aangepast aan de looptijd van de
nieuwe regeling.
Criterium 1 in oud artikel 8, lid 2 onder b gesplitst in 2 aparte
criteria. In lid 4 wordt toegevoegd dat voor (nieuwe) criteria 1 en 2
per criterium 10 punten kunnen worden behaald. Aan lid 6 is
toegevoegd dat aan de hoogst scorende aanvragen subsidie wordt
toegekend totdat het subsidieplafond is bereikt. In (nieuw) lid 7 is
toegevoegd dat het college onder omstandigheden kan afwijken van
de criteria en werkwijze.
Aangepast naar standaardformulering in nieuwe format
subsidieregeling. Bepaling dat geweigerd wordt indien maximaal
budget is bereikt is geschrapt omdat dit via het subsidieplafond is
geregeld (dwingend afwijzen op grond van artikel 4:25 Algemene
wet bestuursrecht).
Artikel geschrapt. Dit is al geregeld in de Algemene wet
bestuursrecht.

Artikel Subsidieregeling Nieuw
Artikel 11 Hoogte subsidiebedrag

Artikel huidige Subsidieregeling
Niet opgenomen

Artikel 12 Verplichtingen
Artikel 13 Intrekking

Niet opgenomen
Niet opgenomen

Artikel 14 Overgangsbepaling

Niet opgenomen

Artikel 15 Publicatie
Artikel 16 Inwerkingtreding

Artikel 10 Slotbepalingen
Artikel 10 Slotbepalingen

Artikel 17 Citeertitel

Artikel 10 Slotbepalingen

Aard wijziging
Nieuw artikel op basis van nieuw format subsidieregeling. Hierin
wordt opgenomen dat het maximale subsidiebedrag afhankelijk is
van de score die op grond van artikel 9 lid 3 onder b is toegekend
aan de aanvraag.
Nieuw artikel op basis van nieuw format subsidieregeling.
In de oude regeling was dit niet van toepassing. De oude regeling
komt te vervallen na vaststellen van de nieuwe regeling.
In de oude regeling was dit niet van toepassing. De bepalingen uit
de oude regeling blijven gelden voor de anavragen die zijn ingediend
of toegekend voor inwerkingtreding van de nieuwe regeling.
Publicatie in Stadskrant is niet meer van toepassing.
De nieuwe regeling heeft een looptijd van 1 jaar (2022) en eindigt
na 31 december 2022.
Titel aangepast aan nieuwe tijdvak.

