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Onderwerp

Eerste wijzigingsregeling Subsidieregeling buurtfonds Noord-Brabant
Nummer

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

79/16
Bijlage(n)

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;
Overwegende dat Gedeputeerde Staten op 10 november 2015 de
Subsidieregeling buurtfonds Noord-Brabant hebben vastgesteld, waarbij door
het Prins Bernard Cultuurfonds in mandaat subsidie wordt verstrekt aan
buurtcultuurprojecten, buurtnatuur en buurtwaterprojecten, alsmede aan
buurtkerkprojecten;
Overwegende dat de drie waterschappen in Noord-Brabant bereid zijn
gezamenlijk een bedrag van € 60.000 bij te dragen ter stimulering van
initiatieven voor buurtnatuur en buurtwater zoals gedefinieerd in artikel 2.4 van
deze regeling, zodat per project een hogere bijdrage en een hoger
subsidiepercentage mogelijk is;
Overwegende dat Gedeputeerde Staten in dat kader heeft besloten de
provinciale bijdrage te verhogen met € 10.000, zodat het provinciale aandeel
daarin eveneens € 60.000 bedraagt;
Overwegende dat bij de uitvoering van § 3 inzake buurtkerken gebleken is, dat
de bepaling inzake de vaststelling van de hoogte van de subsidie tot
onduidelijkheden aanleiding geeft en dus aanpassing behoeft;
Overwegende dat daartoe deze subsidieregeling gewijzigd dient te worden;

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:
Artikel I Wijzigingen
De Subsidieregeling buurtfonds Noord-Brabant wordt als volgt gewijzigd:

-

A.
In artikel 2.10 wordt “€ 50.000” vervangen door: € 120.000.

Nummer

79/16

B.
Artikel 2.11 komt te luiden:
Artikel 2.11 Subsidiehoogte
De hoogte van de subsidie, bedoeld in artikel 2.4, bedraagt 60% van de
subsidiabele kosten, tot een maximum van € 10.000.
C.
Na artikel 3.4 wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 3.4a Weigeringsgronden
Subsidie wordt geweigerd indien de uitvoering van het project reeds is gestart
voor het indienen van de volledige subsidieaanvraag.
D.
Artikel 3.6 wordt als volgt gewijzigd:
1. In onderdelen a en b wordt “€25.000” vervangen door: €35.000.
2. In onderdeel c wordt “€15.000” vervangen door: €21.500.
3. In onderdeel d wordt “€10.000” vervangen door: €14.000.
E.
Artikel 3.10, tweede lid, komt te luiden:
2. In afwijking van het eerste lid bedraagt het maximum € 60.000, indien er
sprake is van kosten als bedoeld in artikel 3.6, onder d.
Artikel II Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van
uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.
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Artikel III Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Eerste wijzigingsregeling Subsidieregeling
buurtfonds Noord-Brabant.
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’s-Hertogenbosch, 10 mei 2016
Gedeputeerde Staten voornoemd,

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

de secretaris
mw. ir. A.M. Burger

Kenmerk: 4000254
Uitgegeven, 26 mei 2016
De secretaris van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
mw. ir. A.M. Burger.
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