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Ingevolge artikel 6 lid 1 van de Algemene Subsidieverordening dient de gemeenteraad jaarlijks, na
vaststelling van de begroting, het subsidieplafond vast te stellen.
Het subsidieplafond is de financiële vertaling van de Subsidieregeling Koggenland.

- Algemene wet bestuursrecht
- Algemene Subsidieverordening Koggenland 2020
- Subsidieregeling Koggenland 2021

1. Het subsidieplafond 2022 vast te stellen op € 1.049.111
2. Het subsidiebudget te verdelen over de beleidsvelden zoals in de bijlage “Overzicht
bedragen” is aangegeven.

Vaststelling van het maximale budget dat in 2022 kan worden benut voor subsidieverlening
op basis van de Algemene Subsidieverordening en de Subsidieregeling Koggenland 2021.

Vaststelling van het subsidieplafond is jaarlijks noodzakelijk omdat het college op basis
daarvan het subsidieprogramma voor het komende kalenderjaar dient vast te stellen.
In het subsidieprogramma wordt aangegeven op welke wijze het budget op basis van de
Subsidieregeling wordt verdeeld over de verschillende beleidsvelden, welke aanvragers in
aanmerking kunnen komen voor subsidieverlening en hoeveel dat dan (maximaal) is.

1.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht is het niet toegestaan meer subsidie te
verstrekken dan in het subsidieplafond is vastgelegd.
2. Indien het subsidieplafond niet voorafgaand aan het subsidiejaar wordt vastgesteld
dient een subsidieaanvraag te worden gehonoreerd, ook indien die het budget te
boven zou gaan.

Het subsidieplafond is een weergave van de budgetten die gemoeid zijn met
subsidieverlening. Deze zijn onder verschillende beleidsvelden opgenomen in de op 1 november 2021
vastgestelde begroting.
De vaststelling van het subsidieplafond heeft derhalve geen consequenties voor de begroting.

RAADSVOORSTEL (VERVOLG)

DUURZAAMHEID

ALTERNATIEVE
MOGELIJKHEDEN

PACT VAN

n.v.t.

Subsidieverlening kan slechts plaatsvinden op basis van de kaders zoals die hierboven zijn
vermeld. Er zijn wettelijk gezien geen andere mogelijkheden om subsidie te verlenen.

n.v.t.

WESTFRIESLAND

COMMUNICATIE

Dit besluit wordt bekend gemaakt op de voorgeschreven wijze en in de KoggenNieuws.

VERVOLG

De aanvragers krijgen een beschikking toegezonden. Deze wordt gebaseerd op het
subsidieplafond en het opvolgend door het college vast te stellen subsidieprogramma.

BIJLAGEN

Excel bestand overzicht subsidieplafond 2022

Datum college: 12 oktober 2021
Burgemeester en wethouders van Koggenland.
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