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Het college van burgemeester en wethouders gemeente Het Hogeland; 

  

gelet op artikel 4:23, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht, op artikel 156 Gemeentewet en 

op artikel 3 van Algemene subsidieverordening Het Hogeland; 

  

besluit vast te stellen de volgende: 

 

Subsidieregeling ‘Tijdelijk Fonds economische versterking Het 

Hogeland ‘. 
 

1. Algemene bepalingen 

 

Artikel 1. Begripsbepalingen 
 
In deze regeling wordt verstaan onder: 

a. ASV: Algemene Subsidieverordening Het Hogeland; 

b. College: college van burgemeester en wethouders; 

c. Ondernemersklimaat: de sfeer, omstandigheden, voorwaarden en omgevingsfactoren 

waarbinnen ondernemers, instellingen en organisaties ondernemen;  

d. Ondernemers, instellingen organisaties: Ondernemers, instellingen en organisaties die als 

ondernemer of onderneming staan ingeschreven bij de kamer van Koophandel en actief 

deelnemen aan het economisch verkeer; 

e. Collectief doel: een initiatief dat een gezamenlijk doel nastreeft dat ten goede komt aan alle of 

grote(re) groepen van ondernemers, instellingen en organisaties binnen de gemeente Het 

Hogeland of een deel daarvan;  

f. Initiatief: een voorgenomen activiteit of verzameling van activiteiten; 

g. De-minimisverklaring: de verklaring waarin de aanvrager aangeeft of hij in het lopende en de 

twee direct voorafgaande belastingjaren reeds de-minimissteun heeft ontvangen, en zo ja, tot 

welk bedrag. Dit zoals bepaald in de De-minimisverordening; 

h. De-minimisverordening: Verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 

2013 betreffende de toepassing van artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie op de-minimissteun (PB L 352 van 24.12.2013), met inbegrip 

van eventueel in de toekomst vast te stellen wijzigingen daarvan; 

i. Ondernemersplatform Het Hogeland: een overlegorgaan van burgemeester en wethouders en 

acht ondernemersorganisaties dat onder meer samen met de gemeente het Hogeland een 

gezond, duurzaam en dynamisch economisch klimaat binnen de gemeente Het Hogeland wil 

bevorderen. 

 

 

 

Artikel 2. Toepassingsbereik 
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Het bepaalde in deze regeling is van toepassing op de verstrekking van subsidies door het college 

voor het in artikel 3 genoemde doel. 

 

2. Doel en doelgroep 

 

Artikel 3. Doel 
 

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor een initiatief dat het Ondernemersklimaat in de 

gemeente Het Hogeland of in een deel daarvan, of in een bepaalde sector binnen de gemeente, 

versterkt en een langdurig effect heeft. 

 

Artikel 4. Doelgroep 
 

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan   

1. (Tijdelijke) samenwerkingsverbanden van ondernemers, instellingen of organisaties (of 

combinaties daarvan) die ten doel hebben één of meerdere collectieve doelen die een 

versterking van het Ondernemersklimaat betekenen, te realiseren. 

2. Binnen het samenwerkingsverband is er een natuurlijk of rechtspersoon die namens het 

samenwerkingsverband de aanvrager is.  

 

3. Subsidieplafond en verdeling 

 

Artikel 5. Subsidieplatfond van het fonds. 
 

1. Het subsidieplafond bedraagt voor de looptijd van deze regeling € 300.000,-- 

2. De onbenutte middelen die na 31 december 2021 nog in het fonds zitten, vloeien terug in de 

bestemmingsreserve ‘Ruimte voor dorpen en ondernemers ‘. 

3. Een subsidie bedraagt per initiatief maximaal € 50.000,--.  

 

Artikel 6. Wijze van verdeling  
 

1. Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, 

totdat het tijdelijke fonds is uitgeput. 

2. Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid 

heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de 

datum waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen. 

 

4. Aanvraag en besluitvormingsprocedure 

 

Artikel 7. Aanvraag 
 

1. De aanvraag voor subsidie op grond van deze regeling geschiedt door gebruikmaking van een 

daartoe door het college vastgesteld aanvraagformulier, voorzien van de gevraagde bijlagen. 

2. Onverminderd artikel 6, tweede lid, aanhef en onder a. tot en met e. en derde lid van de 

Algemene Subsidieverordening, overlegt aanvrager(s) in elk geval bij de aanvraag om verlening 

van subsidie in elk geval: 
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a. Een opgave van alle partijen (ondernemers, instellingen, organisaties) in het 

samenwerkingsverband die de aanvraag ondersteunen of namens wie of ten behoeve 

van wie de aanvraag wordt ingediend. 

b. Een beschrijving waaruit aantoonbaar het draagvlak blijkt van de onder artikel 7.2.a. 

genoemde partijen 

c. Een beschrijving waaruit duidelijk wordt dat de aanvraag, niet het individuele belang van 

één ondernemer, instelling of organisatie dient, maar het collectieve belang van 

meerdere ondernemers, instellingen of organisaties. 

 

Artikel 8. Aanvraagtermijn 
 

1. Een aanvraag om subsidie wordt, overeenkomstig artikel 7, vierde lid van de Algemene 

Subsidieverordening, ingediend voordat de aanvrager voornemens is te beginnen met het 

initiatief waarvoor subsidie wordt gevraagd. 

2. Burgemeester en wethouders kunnen in bijzondere gevallen afwijken van het onder 8.1.a. 

bepaalde. 

 

Artikel 9. Beslistermijn 
 

1. Het college beslist, overeenkomstig artikel 8, derde lid van de Algemene Subsidieverordening, 

binnen 8 weken nadat de volledige aanvraag om subsidie is ingediend. 

2. Alvorens te besluiten, wint het college advies in van het Ondernemersplatform Het Hogeland. 

 

Artikel 10. Weigeringsgronden 
 

Overeenkomstig artikel 9, derde lid, aanhef en onder j. van de Algemene Subsidieverordening, kan 

subsidie worden geweigerd als; 

 

1. Er geen sprake is van een initiatief dat het collectieve belang van meerdere ondernemers, 

instellingen, of organisaties dient. 

2. Er een gegronde reden bestaat om aan te nemen dat er onvoldoende draagvlak is voor het 

initiatief. 

3. De aanvraag niet is gericht op het duurzaam versterken van het Ondernemersklimaat binnen de 

gemeente Het Hogeland of delen daarvan. 

4. De aanvraag onvoldoende een relatie legt tussen de aanleiding van de aanvraag, de gedachte 

oplossing en het resultaat van die oplossing. 

5. Realisatie en afrekening van het initiatief niet voor 31 december 2021 plaats kan vinden. 

6. Het initiatief (deels) op andere wijze of op grond van een andere landelijke of lokale regeling 

kan worden bekostigd. 

7. De aanvraag concurreert met reeds bestaande initiatieven. 

8. De aanvraag gericht is op een bijdrage in de kosten voor reguliere exploitatie, regulier 

onderhoud of reguliere instandhouding. 

9. door de aanvrager geen de-minimisverklaring is overgelegd, dan wel als uit de overgelegde de-

minimisverklaring blijkt dat de geldende de-minimisdrempel reeds is overschreden of met de 

gevraagde subsidie zal worden overschreden; 

 

Artikel 11. Aanvullende verplichtingen 
 

1. De subsidieontvanger is verplicht bij de uitvoering van het initiatief aan te geven dat deze mede 

tot stand is gekomen door en financiële bijdrage van de gemeente het Hogeland. 
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2. De subsidieontvanger is verplicht mee te werken aan communicatie-uitingen van de gemeente 

Het Hogeland. 

3. De subsidieontvanger is verplicht beeldmateriaal van het project met de gemeente Het 

Hogeland te delen. 

4. De subsidieontvanger is verplicht mee te werken aan afspraken over beheer en onderhoud, 

indien van toepassing op het initiatief 

 

Artikel 12. Opschortende voorwaarde 
 

Subsidie wordt verleend onder de opschortende voorwaarde dat alle van overheidswege vereiste 

vergunningen voor en benodigde instemmingen met het initiatief zijn verkregen. 

  

Artikel 13. Vaststelling en verantwoording 
 

1. Subsidies tot en met € 5.000 worden overeenkomstig artikel 13 van de Algemene 

Subsidieverordening verantwoord en vastgesteld  

2. Onverminderd het bepaalde in artikel 14 en 16 van de Algemene Subsidieverordening bevat de 

aanvraag tot vaststelling van de subsidies van meer dan € 5.000,-- tot en met € 50.000, -- een 

overzicht van de gesubsidieerde activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten 

(financieel verslag).  

 

5. Slotbepalingen. 
 

Artikel 14. Citeertitel, inwerkingtreding en duur van de regeling  
 

1. Deze regeling wordt aangehaald als ‘Subsidieregeling Tijdelijk Fonds economische versterking 

Het Hogeland ‘. 

2. Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking van de regeling.  

3. Aanvragen die na 1 juli 2021 worden ingediend worden niet meer in behandeling genomen. 

 


