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Bijlage(n)

-

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;
Overwegende dat op 7 mei 2013 Gedeputeerde Staten de Subsidieregeling
Mijn Mooi Brabant Noord-Brabant hebben vastgesteld en deze regeling op 22
oktober 2013 is aangevuld met een paragraaf inzake projecten gericht op
verbetering van ruimtelijke kwaliteit door de inbreng van erfgoed in
gebiedsontwikkeling.;
Overwegende dat in de praktijk is gebleken dat projecten niet in alle gevallen
voor 1 januari 2015 kunnen zijn afgerond en dat met name aanvragers uit de
particuliere sector in sommige gevallen voor het slagen van het project behoefte
hebben aan bevoorschotting ruimer dan 80%;
Besluiten vast te stellen de volgende regeling:
Artikel I Wijzigingen
De Subsidieregeling Mijn Mooi Brabant Noord-Brabant wordt als volgt
gewijzigd:
A.
Artikel 12 wordt als volgt gewijzigd:
1. Voor de tekst wordt de aanduiding “1.”geplaatst.
2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:
2. Gedeputeerde Staten kunnen op verzoek van de
subsidieontvanger voor het verstrijken van de periode, bedoeld in het
eerste lid, onder a, eenmalig deze periode verlengen tot uiterlijk 31
december 2015.
B.

In artikel 14, eerste lid wordt “80%” vervangen door: 100%.

C.

Artikel 23 wordt als volgt gewijzigd:
1. Voor de tekst wordt de aanduiding “1.”geplaatst.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:
2. Gedeputeerde Staten kunnen op verzoek van de
subsidieontvanger voor het verstrijken van de periode, bedoeld in het
eerste lid, onder a, eenmalig deze periode verlengen tot uiterlijk 31
december 2015.
D.
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In artikel 25, eerste lid wordt “80%” vervangen door: 100%.

Artikel II Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte
van het Provinciaal Blad met uitzondering van artikel D dat in werking treedt
met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad en
terugwerkt tot en met 15 mei 2013.
Artikel III Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Tweede wijzigingsregeling Subsidieregeling
Mijn Mooi Brabant Noord-Brabant.

’s-Hertogenbosch, 28 oktober 2014
Gedeputeerde Staten voornoemd,

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

de secretaris
mw. ir. A.M. Burger
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Toelichting behorende bij de Tweede wijzigingsregeling Subsidieregeling Mijn
Mooi Brabant Noord-Brabant.
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Artikel B
In de praktijk is gebleken dat met name particuliere aanvragers onvoldoende
liquiditeiten hebben om een project met een bevoorschotting van ten hoogste
80% af te ronden. Derhalve is het maximaal te verstrekken voorschot
opgehoogd tot 100%. De toets om de totale hoogte van het voorschot te
bepalen, is nog steeds gebaseerd op het tweede lid: prestaties, besteding en
liquiditeitsbehoefte.
Artikel D
In de praktijk is gebleken dat met name particuliere aanvragers onvoldoende
liquiditeiten hebben om een project met een bevoorschotting van ten hoogste
80% af te ronden. Derhalve is het maximaal te verstrekken voorschot
opgehoogd tot 100%. De toets om de totale hoogte van het voorschot te
bepalen, is nog steeds gebaseerd op het tweede lid: prestaties, besteding en
liquiditeitsbehoefte.
Artikel II
De regeling wordt na afloop van de openstellingsperiodes ten voordele van de
subsidieaanvragers gewijzigd.
Alle subsidieaanvragers die een beschikking tot verlening van subsidie hebben
ontvangen, kunnen een langere periode van uitvoering verzoeken.
Bevoorschotting wordt op grond van artikel 23, vierde en vijfde lid van de Asv
toegekend in de beschikking tot verlening naar aanleiding van de bij de
aanvraag overgelegde gegevens. Het toekennen van terugwerkende kracht aan
de bepaling waarin de maximale hoogte van het voorschot wordt verhoogd,
leidt tot ambtshalve heroverweging van ieder geval de beschikkingen tot
verlening waarin de maximale hoogte van 80% is toegekend.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

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

de secretaris
mw. ir. A.M. Burger

Nummer: 3686973
Uitgegeven, 30 oktober 2014
De secretaris van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
mw. ir. A.M. Burger

3/3

