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Besluit van Gedeputeerde Staten d.d. 22 september 2009, kenmerk 2009/0123586.

Kennisgeving
Gedeputeerde Staten van Overijssel,
delen mee:
dat zij bij besluit van 22 september 2009, kenmerk 2009/0123586, het Uitvoeringsbesluit subsidies
Overijssel 2007 (Ubs) als volgt hebben gewijzigd:

Artikel I
Het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2007 wordt als volgt gewijzigd:

Hoofdstuk 5. Ruimte, Wonen en Bereikbaarheid
A

Er wordt een nieuwe paragraaf 5.7 toegevoegd aan het Ubs:
Paragraaf 7. Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten
Artikel 5.31. Subsidiabele activiteiten
Gedeputeerde Staten kunnen aan gemeenten in Overijssel eenmalig een subsidie verlenen voor
woningbouwprojecten die een schriftelijk verleende Rijksbijdrage hebben als bedoeld in artikel 2 van
de Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009 (Stcrt. 2009,114) ter stimulering van
de woningbouwproductie.
Artikel 5.32. Grondslag subsidie
1. De subsidie als bedoeld in artikel 5.31 bedraagt ten hoogste 100% van de verleende Rijksbijdrage voor het woningbouwproject.
2. Indien het totaal aan aangevraagde subsidies in een jaar het beschikbare subsidieplafond voor
dat jaar overschrijdt, volgt evenredige verlaging van het percentage als bedoeld in het eerste
lid.
Artikel 5.33. Indieningstermijn aanvraag
In afwijking van artikel 1.13 kan een subsidieaanvraag worden ingediend vóór 15 oktober 2009.
Artikel 5.34. Aanvullende stukken bij de aanvraag
In afwijking van artikel 1.14 gaat een subsidieaanvraag vergezeld van een afschrift van de beschikking tot verlening van een Rijksbijdrage.
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Artikel 5.35. Voorschotverlening
In afwijking van artikel 1.17 kunnen Gedeputeerde Staten een voorschot verlenen van 100% van
het subsidiebedrag.
Artikel 5.36. Aanvullende stukken bij de aanvraag tot subsidievaststelling
In afwijking van artikel 1.19 overlegt de subsidieontvanger bij de aanvraag de beschikking tot vaststelling van de Rijksbijdrage.
Artikel 5.37 Verplichtingen subsidieaanvrager
Indien het Rijk haar beschikking tot verlening van de Rijksbijdrage wijzigt, stuurt de gemeente
binnen 4 weken hiervan een afschrift aan Gedeputeerde Staten.
Algemene toelichting bij paragraaf 5.7
In het kader van de economische crisis heeft het Rijk op grond van de Wet stedelijke vernieuwing
een tijdelijke subsidieregeling ingesteld om de woningbouw te stimuleren. Belangrijke projecten op
het gebied van uitbreidingsbouw en herstructurering vallen stil, zowel door een afnemende vraag als
door een terughoudende opstelling van financiers en vermogensverstrekkers. Gemeenten kunnen bij
het Rijk een aanvraag indienen voor projecten van koop- en huurwoningen boven de liberalisatiegrens van enige omvang en die direct als gevolg van de kredietcrisis geen doorgang vinden. Het Rijk
voert de regeling uit in drie tranches. De eerste tranche van het Rijk is op 15 juli 2009 gesloten.
De provincie neemt ook maatregelen om de woningbouw te stimuleren en verdubbelt de Rijksbijdrage van de 1e tranche aan Overijsselse gemeenten die een rijkssubsidie hebben ontvangen.
Artikelsgewijze toelichting
Artikel 5.31
Er wordt aangesloten bij de subsidieverlening van het Rijk. Dit betekent dat indien de subsidie door
het Rijk tussentijds wordt gewijzigd of wordt ingetrokken Gedeputeerde Staten hier ook toe zal
besluiten.

Hoofdstuk 7. Jeugd, Sociale infrastructuur en Cultuur
Paragraaf 7.6. Stimuleringsregeling vrijwilligers
B

Artikel 7.31. Criteria
Aan artikel 7.31 wordt toegevoegd onderdeel c:
c. de organisatie is naar het oordeel van Gedeputeerde Staten niet in staat de bestuurskosten en
de kosten van activiteiten en kadertraining uit eigen middelen te betalen. Dit betekent dat het
liquiditeitssaldo niet hoger mag zijn dan twee keer de hoogte van de subsidie.
C

Aan de toelichting van artikel 7.31 wordt toegevoegd:
Toelichting artikel 7.31, onderdeel c
De subsidieaanvrager is onvoldoende in staat de bestuurskosten en de kosten van de activiteiten en
kadertraining uit eigen middelen betalen. Dit wordt gemeten aan de hoogte van de liquiditeitspositie.
Wanneer de liquiditeitspositie volgens de meegestuurde jaarrekening ten minste € 4.200,-- bedraagt,
zal de subsidie worden geweigerd.

Paragraaf 7.11. Cultuurdeelname
D

Artikel 7.54. Criteria
Aan artikel 7.54 wordt toegevoegd lid 5:
5. Subsidieaanvragen kleiner dan € 2.500,-- worden niet in behandeling genomen.
E

Artikel 7.56. Adviescommissie cultuur
In artikel 7.56 wordt Adviescommissie cultuur vervangen door Adviescommissie cultuurdeelname.
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Paragraaf 8.8. Stimuleren toekomstgericht ondernemerschap (pMJP 1.2.2) bevorderen
duurzaam ondernemen door middel van het toepassen van agrodiversiteit (pMJP 1.3.1) en
beperken van emissie van amoniak, stank en stof vanuit de landbouw (pMJP 1.3.2)
F

Artikel 8.34. Grondslag
Het eerste lid van artikel 8.34 wordt als volgt gewijzigd:
Indien de eindbegunstigde van de steun een landbouwer is, wordt de steun voor activiteiten als
bedoeld in artikel 8.32, sub 1, in natura in de vorm van een gesubsidieerde dienst toegekend. De
eigen bijdrage van de ondernemer aan een bedrijfsplan bedraagt minimaal 30% van de waarde van
de dienst. Als het opgestelde bedrijfsplan leidt tot het aanvragen van een overeenkomst op grond
van de Subsidieregeling Natuurbeheer Overijssel of de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer
Overijssel, dan wel vanaf 1 januari 2010 leidt tot het aanvragen van een subsidie op grond van de
Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer of een bedrijfsverplaatsing t.b.v. de realisatie van de
PEHS (Provinciale Ecologische Hoofdstructuur), bedraagt de eigen bijdrage van de ondernemer 10%
van de waarde van de dienst.
Aan artikel 8.34, tweede lid, de volgende zin toevoegen:
Voor aanvragen als bedoeld in artikel 8.32, sub 1 van een uitvoerende organisatie, waarbij de
opgestelde bedrijfsplannen leiden tot het aanvragen van een overeenkomst op grond van de
Subsidieregeling Natuurbeheer Overijssel of de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer Overijssel,
dan wel vanaf 1 januari 2010 leidt tot het aanvragen van een subsidie op grond van de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer of een bedrijfsverplaatsing t.b.v de realisatie van de PEHS,
bedraagt de maximale subsidie 95% van de subsidiabele kosten.

Paragraaf 8.14. Beschermen weidevogels (pMJP 2.2.2)
G

Artikel 8.56. Grondslag
De laatste zin van de toelichting op dit artikel: Noem… (i.t.t. Natuurproductiebetaling) wordt
geschrapt.

Paragraaf 8.25. Behouden, bundelen en ontwikkelen van voorzieningen en diensten
(pMJP 4.1.1)
H

Artikel 8.110b. Grondslag
Lid 2 komt als volgt te luiden:
2. De subsidie als bedoeld in artikel 8.110, tweede en vierde lid, bedraagt maximaal 50% van de
kosten met als maximumsubsidiebedrag € 25.000,--.
Er wordt een nieuw lid 3 toegevoegd:
3. De subsidie als bedoeld in artikel 8.110, derde lid, bedraagt maximaal 80% van de kosten met
als maximumsubsidiebedrag € 40.000,--.
Gedeputeerde Staten voornoemd.
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