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Wijzigingsregeling Subsidieregeling sport Noord-Brabant 2011-2016

Nummer

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Bijlage(n)

Gelet op artikel 2 en artikel 15 van de Algemene subsidieverordening Provincie
Noord-Brabant;
Overwegende dat het Besluit van de Europese Commissie van 20 december
2011 betreffende de toepassing van artikel 106, lid 2, van het Verdrag
betreffende de werking van de Europese Unie op staatssteun in de vorm van
compensatie voor de openbare dienst, verleend aan bepaalde met het beheer
van diensten van algemeen economisch belang belaste ondernemingen, en de
Kaderregeling subsidiëring evenementen cultuur en sport Noord-Brabant
kaders bieden op het gebied van staatssteunregels en -procedures;
Overwegende dat Gedeputeerde Staten op 13 december 2011 de
Subsidieregeling sport Noord-Brabant 2011-2016 hebben vastgesteld;
Overwegende dat Gedeputeerde Staten het noodzakelijk achten die regeling op
enkele punten te wijzigen ten behoeve van de subsidieverlening voor de periode
1 januari 2013 tot en met 31 maart 2013;
Besluiten vast te stellen de volgende regeling:
Artikel I Wijzigingen
De Subsidieregeling sport Noord-Brabant 2011-2016 wordt als volgt gewijzigd:
A. Artikel 1.1, onderdeel a, komt te luiden:
a. Besluit: Besluit (2012/21/EU) van de Europese Commissie van 20
december 2011 betreffende de toepassing van artikel 106, lid 2, van het
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op staatssteun in
de vorm van compensatie voor de openbare dienst, verleend aan
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bepaalde met het beheer van diensten van algemeen economisch belang
belaste ondernemingen.
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B. Artikel 4.8 komt te luiden:
Artikel 4.8 Subsidieplafond
Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond voor de periode 1 januari
2013 tot en met 31 maart 2013 vast op:
a. € 0 voor hockey;
b. € 0 voor hippische sport;
c. € 250.000 voor wielrennen;
d. € 250.000 voor zwemmen;
e. € 0 voor atletiek;
f. € 250.000 voor turnen;
g. € 0 voor voetbal.
C. Aan artikel 5.1 wordt een aanhef toegevoegd luidende:
In deze paragraaf wordt verstaan onder:
D. Aan artikel 6.1 wordt een aanhef toegevoegd luidende:
In deze paragraaf wordt verstaan onder:
E. In artikel 6.5, eerste lid, onderdeel h, wordt “de Beschikking” vervangen
door: het Besluit.
F. In artikel 7.1 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1. Aan het artikel wordt een aanhef toegevoegd luidende:
In deze paragraaf wordt verstaan onder:
2. Onder vervanging van de puntkomma aan het slot van onderdeel b,
door een punt wordt “vervoer van gehandicapten” vervangen door:
vervoer.
3. Onderdeel c komt te vervallen.
G. In artikel 7.3 wordt de puntkomma aan het slot van het eerste lid,
onderdeel b, vervangen door een punt en vervalt onderdeel c.
H. In artikel 7.4 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1. Aan het slot van de aanhef komt de dubbele punt te vervallen.
2. De aanduiding “a.” komt te vervallen.
3. Onder vervanging van de puntkomma aan het slot van onderdeel a,
door een punt, vervalt onderdeel b.
I.

In artikel 7.5 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1. Het eerste lid, onderdeel b, komt te luiden:
b.
het project heeft betrekking op ten minste twee gemeenten;
2. In het eerste lid, onderdeel j, wordt “binnen twee jaar na
subsidieverlening” vervangen door: 31 december 2016.
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3. In het eerste lid, onderdeel k, wordt “de Beschikking” vervangen door:
het Besluit.
4. In het eerste lid, onderdeel l, onder 1°, wordt “het tweede, derde,
vierde of vijfde lid” vervangen door: het tweede, derde of vierde lid.
5. Aan het slot van het tweede lid, onderdeel a, wordt toegevoegd: of
scholen.
6. Het vierde lid komt te vervallen.
7. Het vijfde lid wordt vernummerd tot het vierde lid.
J.
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In artikel 7.8, tweede lid, wordt “31 december 2012” vervangen door:
31 maart 2013.

K. Artikel 7.9 komt te luiden:
Artikel 7.9 Subsidieplafond
Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond voor de projecten, bedoeld
in artikel 7.3, voor de periode 1 januari 2013 tot en met 31 maart 2013
vast op € 500.000.
L. In artikel 7.10 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1. Onderdeel c komt te vervallen.
2. Onderdeel d wordt geletterd c.
M. In artikel 7.13, onderdeel a, wordt “binnen twee jaar na subsidieverlening”
vervangen door: 31 december 2016.
N. In artikel 8.1 wordt “rechtpersonen” vervangen door: rechtspersonen.
O. In artikel 8.3 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1. Aan het slot van de aanhef komt de dubbele punt te vervallen.
2. De aanduiding “a.” voor het eerste onderdeel komt te vervallen.
3. Onderdeel b komt te vervallen.
P. In artikel 8.4 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1. Het eerste lid, onderdeel b, komt te luiden:
b.
het project heeft betrekking op ten minste twee gemeenten;
2. In het eerste lid, onderdeel j, wordt “de Beschikking” vervangen door:
het Besluit.
3. In het tweede lid, onderdeel a, wordt “een sportvereniging” vervangen
door: sportverenigingen of scholen.
Q. In artikel 8.5 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1. Onderdeel d komt te vervallen.
2. Onderdeel e wordt geletterd d.
R. In artikel 8.7, tweede lid, wordt “31 december 2012” vervangen door:
31 maart 2013.
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S. Artikel 8.8 komt te luiden:
Artikel 8.8 Subsidieplafond
Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond voor de projecten, bedoeld
in artikel 8.2, voor de periode 1 januari 2013 tot en met 31 maart 2013
vast op € 500.000.
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Artikel II Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2013.
Artikel III Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Wijzigingsregeling Subsidieregeling sport
Noord-Brabant 2011-2016.

’s-Hertogenbosch, 11 december 2012
Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter
prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de secretaris
drs. W.G.H.M. Rutten
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Uitgegeven, 12 december 2012
De secretaris van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
drs. W.G.H.M. Rutten
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