Forum voor Democratie

PARTIJ VOOR DE VRIJHEID

Amendement "Brabantnorm handhaven"
Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 3 juli 2020;
Behandelend het Statenvoorstel 42120 over de Derde wijziging Algemene subsidieverordening NoordBrabant;
Besluiten:
I.

In artikel I, onderdeel A, komt artikel 1 te luiden:

Artikel 1 Begripsbepalingen
In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
Awb: Algemene wet bestuursrecht;
begrotingssubsidie: buitenwettelijke subsidie als bedoeld in artikel 4:23, derde lid, onder c, van de
Awb;
controleverklaring: accountantsverklaring als bedoeld in artikel 393, vijfde lid, van Boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek of verklaring inzake vrijwillige controle als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder o,
van de Wet toezicht accountantsorganisaties;
exploitatiesubsidie: subsidie in de vorm van een periodieke aanspraak op financiële middelen, verleend
voor een bepaald tijdvak, ten behoeve van de geheel of gedeeltelijke dekking van de exploitatie van
een subsidieaanvrager;
incidentele subsidie: buitenwettelijke subsidie in incidentele gevallen als bedoeld in artikel 4:23, derde
lid, onder d, van de Awb;
project: activiteit of samenhangend geheel van activiteiten die afgebakend zijn in de tijd en gericht op
een specifiek eindresultaat;
projectsubsidie: subsidie in de vorm van een eenmalige aanspraak op financiële middelen, verleend
voor een eenmalig project van een subsidieaanvrager, ten behoeve van de geheel of gedeeltelijke
dekking van de begroting van dat project;
reguliere activiteiten: activiteiten die behoren tot de structurele activiteiten die de subsidieaanvrager
gewoonlijk in het kader van zijn alledaagse bedrijfsvoering ontplooit;
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tendersysteem: systeem waarbij alle subsidieaanvragen voor een bepaald tijdstip worden ingediend,
waarna op basis van kwalitatieve criteria een rangorde voor de verdeling van de subsidie wordt
bepaald;
toelage:

tijdelijke

verhoging

van

de

bezoldiging

gedurende

bijzondere

of verzwarende

omstandigheden, met inbegrip van waarneming, inconveniënten en overwerk;
toeslag: eenmalig of structureel bedrag in aanvulling op de bezoldiging toegekend voor persoonlijke
kwaliteiten of persoonlijke prestaties.

Artikel I, onderdeel C, komt te luiden:
C.
De aanhef van artikel 8, eerste lid, komt te luiden:
Subsidie wordt in ieder geval geweigerd indien:
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