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bijdrageverordening Noord-Brabant.
-helaas is vraag 1 niet inhoudelijk beantwoord.
Volgens de website is de ASV ingegaan juni 2017. Het doet er niet toe wanneer er verder geëvalueerd is
voor die tijd, ik wil weten waarom PS geen evaluatie hebben ontvangen in 2019, zoals de verordening
voorschrijft.
In aanvulling op uw verzoek verder inhoudelijk te reageren op uw vraag, kunnen wij u enkel aangeven
dat in Q1 2019 is gestart met interne ambtelijke evaluatie van de Asv op technische en juridische
aspecten. Deze bevindt zich in de afrondende fase. Wij hebben u in november geïnformeerd over het
feit deze evaluatie zal leiden tot een wijzigingsvoorstel wat wij uiterlijk medio 2020 voor
besluitvorming aan u voor leggen.
Zoals aangegeven bestaat de behoefte om de mogelijkheid tot het verstrekken van bijdragen, op basis
van de Awb, uit te werken. Als financieringsinstrument naast inkoop, deelneming en subsidie.
Deze behoefte is niet voortgekomen vanuit de toepassing van de Asv maar vanuit de relatie en de
gezamenlijke doelen met medeoverheden.
- bij vraag 14 en vraag 15 is gevraagd naar concrete voorbeelden. Die zijn niet genoemd. Graag ter zake
concrete voorbeelden.
Concrete voorbeelden kunnen wij u niet noemen, dergelijke situaties hebben zich niet voorgedaan. We
nemen deze artikelen op in de verordening om indien noodzakelijk in een Bijdrageregeling deze
weigeringsgronden te kunnen toepassen.
- additionele vraag: graag ontvang ik de versie van de bijdrageverordening die voor advies is voorgelegd.
Hetgeen u vraagt betreft een ambtelijk stuk. De adviesvraag en de daarbij behorende concept
verordening zijn in het voortraject geformuleerd. Dit is in onze optiek niet relevant voor de
besluitvorming.
- additionele vraag: Wie kunnen INDIRECT de ontvangers van de middelen die via de ABV worden
verstrekt?
Kunnen de middelen die worden verstrekt via de ABV aan een publiek rechtspersoon, vervolgens worden
betaald aan een ander soort organisatie (zoals bijvoorbeeld een bedrijf, een persoon, een stichting o.i.d.)?
De middelen worden uitsluitend verstrekt aan publiekrechtelijke rechtspersonen. De bijdrage wordt
altijd verstrekt ten behoeve van een project. Als ten behoeve van de realisatie van het project
werkzaamheden bij derden worden ingekocht is deze derde indirect ontvanger van de middelen. Wij
stellen dat de directe ontvanger van de bijdrage, de publiekrechtelijke rechtspersoon, verantwoordelijk
is voor het in acht nemen voor de geldende wet en regelgeving bij het doorverstrekken van de
bijdragen.

