Verschillenanalyse
Subsidieverordeningen (oud) en Subsidieregeling Samenleving (nieuw)
Subsidieverordening voor amateurmuziekbeoefening in Tytsjerksteradiel

Subsidieregeling Samenleving
Paragraaf 2.1 Amateurkunst

-

Begripsbepalingen zijn niet meer actueel of
niet meer van toepassing.

-

Begripsbepalingen zijn geactualiseerd of
weggelaten.

-

Regels voor het aanvraagformulier zijn
opgenomen in de verordening.

-

Het (digitale) aanvraagformulier staat op de
website van de gemeente.

-

Aanvullende verplichtingen zijn
opgenomen in de verordening.

-

Aanvullende verplichtingen die relevant zijn,
komen terug in de regeling.

-

Bedrag van het subsidieplafond ontbreekt.

-

Bedrag van het subsidieplafond is
toegevoegd. Dit is het bedrag in de begroting
dat de gemeenteraad jaarlijks vaststelt. Als
het subsidieplafond is bereikt, kunnen er voor
dat jaar geen subsidies meer worden
verstrekt.

-

Indieningstermijn is 1 juni voorafgaand
aan het subsidiejaar.

-

Indieningstermijn is 1 maart van het
subsidiejaar.

-

Subsidieberekening is niet praktisch:
bedrag per lid is afhankelijk van
restantbedrag na aftrek vast bedrag.

-

Eenvoudige subsidieberekening: vast bedrag
per lid.

Subsidieverordening voor incidentele
activiteiten op het terrein van cultuur

Subsidieregeling Samenleving
Paragraaf 2.2 Culturele activiteiten

-

Onderscheid project-, garantie- en
incidentele subsidie. Deze terminologie
sluit niet aan bij de Algemene Subsidieverordening 2016 Tytsjerksteradiel (Asv).

-

Alleen de term ‘subsidie’ is opgenomen. Deze
terminologie sluit aan bij de Asv.

-

Bedrag van het subsidieplafond ontbreekt.

-

Bedrag van het subsidieplafond is
toegevoegd.

-

Verschillende subsidiebedragen voor
garantie- en projectsubsidie, met een
maximum van respectievelijk € 750 en €
1.600 (met indexering).

-

De subsidie bedraagt maximaal € 1.500
(zonder indexering) per activiteit.

-

Aanvraagtermijn is vier weken.

-

Aanvraagtermijn is acht weken. Deze
(redelijke) termijn sluit aan bij de Asv en is
niet opnieuw opgenomen in de nieuwe
subsidieregeling.

Subsidieverordening voor activiteiten op
het gebied van sport

Subsidieregeling Samenleving
Paragraaf 3.1

-

-

Onderscheid incidentele en meerjarige
subsidie. Deze terminologie sluit niet aan
bij de Asv.

Alleen de term ‘subsidie’ is opgenomen. Deze
terminologie sluit aan bij de Asv.

-

Verschillende categorieën activiteiten:
kleinschalig, middelgroot en grootschalig,
met verschillende aanvullende criteria en
subsidiebedragen (variërend van € 200 tot
€ 750). Deze verdeling is in de praktijk
niet werkbaar.

-

Verschillende categorieën zijn vervallen. Aan
de hand van de begroting de hoogte van de
subsidie bepalen met een maximum van €
500 (zonder indexering) per activiteit.

-

Bedrag van het subsidieplafond ontbreekt.

-

Bedrag van het subsidieplafond is
toegevoegd.

-

Aanvraagtermijn is vier weken.

-

Aanvraagtermijn is acht weken. Deze
redelijke termijn sluit aan bij de Asv en is niet
opnieuw opgenomen in de nieuwe
subsidieregeling.

Wurkwizer dorpsbelangen Tytsjerksteradiel, artikel 5

Subsidieregeling Samenleving
Paragraaf 4.1

-

De term ‘vergoeding’ is juridisch niet juist;
er is sprake van subsidie, te regelen in een
subsidieregeling.

-

De vergoeding aan de verenigingen
dorpsbelang is gewijzigd in subsidie. De
subsidie heeft als titel meegekregen
‘leefbaarheid’.

-

Subsidieplafond ontbreekt.

-

Subsidieplafond is toegevoegd.

