Uitvoeringsregeling Subsidie Steunmaatregelen Coronacrisis
Op 26 januari 2016 heeft de raad van Zuidplas de Nota Subsidiebeleid 2016 vastgesteld. In
lijn hiermee heeft de raad op 8 maart 2016 de Algemene Subsidieverordening Zuidplas 2016
(hierna te noemen: ASV) vastgesteld. De ASV bevat procedurele voorschriften die van
toepassing zijn bij de subsidieverlening. De ASV geeft het college van Zuidplas de
mogelijkheid om ter uitwerking van de ASV uitvoeringsregelingen vast te stellen.
In deze uitvoeringsregeling zijn regels opgenomen die gelden voor
1. aanvragen die gedaan worden voor financiële steun door organisaties en instellingen
zonder winstoogmerk en met een werkveld in de gemeente Zuidplas, om de
gevolgen van de epidemie coronavirus (covid-19) voor deze organisaties en
instellingen binnen de gemeente Zuidplas te beperken
2. en voor het organiseren van activiteiten die ertoe moeten bijdragen dat de gevolgen
van de coronacrisis voor organisaties, instellingen en ondernemingen en ingezetenen
binnen de gemeente Zuidplas worden beperkt. De te organiseren activiteiten moeten
voor ingezetenen van de gemeente Zuidplas een (economisch) voordeel opleveren.
Aanvragers mogen met de subsidie die zij ontvangen geen individueel winstoogmerk
hebben. Deze uitvoeringsregeling is een vangnetregeling.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen
a.
b.
c.
d.

ASV: Algemene subsidieverordening 2016 gemeente Zuidplas;
Awb: Algemene Wet bestuursrecht;
college: het college en burgemeester van de gemeente Zuidplas;
coronacrisis: ontstane crisis als gevolg van de genomen maatregelen
ter voorkoming van verdere verspreiding van het corona-virus;
e. (Individueel) commercieel oogmerk: met het doel om geld te verdienen voor een
(individuele) eigen onderneming;
f. Regeling: Uitvoeringsregeling subsidie coronacrisis.

Artikel 2 Reikwijdte
Het bepaalde in de Regeling is enkel van toepassing op de verstrekkingen van
subsidies voor de in artikel 3 van de bedoelde aanvragen.
Artikel 3 Eénmalige tegemoetkoming en activiteitensubsidie
1. Organisatie en instellingen welke zijn gevestigd in de gemeente Zuidplas en waarvan het
werkveld zich in Zuidplas bevindt kunnen voor een éénmalige tegemoetkoming in
aanmerking komen om de gevolgen van de coronacrisis voor de aanvrager te beperken
in die zin dat deze tegemoetkoming bijdraagt aan het voorbestaan van de aanvrager.
2. Organisaties, instellingen én ondernemingen welke gevestigd zijn in de gemeente
Zuidplas en waarvan het werkveld zich in Zuidplas bevindt kunnen in aanmerking komen
voor een activiteitensubsidie. De te organiseren activiteiten dienen tot gevolg te hebben
dat de gevolgen van de coronacrisis voor de ingezetene van de gemeente Zuidplas

worden verlicht en/of beperkt. Het bepaalde in artikel 1, sub h van de ASV is niet van
toepassing.
Artikel 4 Aanvraag
1. Een subsidieaanvraag wordt schriftelijk ingediend bij het college.
2. Het college stelt voor het indienen van een subsidieaanvraag een aanvraagformulier
vast.
3. De aanvraag op grond van artikel 3, lid 1 van de Regeling bevat naast een volledig
ingevuld aanvraagformulier, een jaarverslag, een jaarrekening en balans 2019 en een
onderbouwing met toelichting waaruit blijkt dat een financiële tegemoetkoming
noodzakelijk is voor het voorbestaan van de aanvrager in 2020.
4. De aanvraag op grond van artikel 3, lid 2 van de Regeling bevat naast een volledig
ingevuld aanvraagformulier, een omschrijving van de te organiseren activiteiten en een
begroting.
5. Nu deze Regeling een vangnetregeling is dient de aanvrager alle aanvragen en
toegekende steun vanuit het Rijk of anderszins die verband houdt met de coronacrisis,
zoals de NOW-regeling, TOGS, TOZO en dergelijken te overleggen. Alle gegevens en
bescheiden met betrekking tot aanvragen dienen te worden overgelegd ook indien de
aanvraag is afgewezen.

Artikel 5 Aanvraagtermijn
Een ontvankelijke aanvraag voor subsidie op grond van deze Regeling dient uiterlijk 1
oktober 2020 te zijn ingediend.
Artikel 6 Beslistermijn.
Het college beslist binnen 13 weken nadat de ontvankelijke aanvraag is ingediend.
Artikel 7 Aanvullende weigeringsgronden
Onverminderd het bepaalde titel 4.2 van de Awb en artikel 9 van de ASV weigert het
college de subsidie:
a. als de activiteiten als bedoeld in artikel 3, lid 2 van de Regeling niet of niet in
overwegende mate gericht zijn op ingezetene van de gemeente Zuidplas of als ze
onvoldoende ten goede komen aan de ingezetenen van de gemeente Zuidplas;
b. de aanvraag geen directe relatie heeft met de bestrijding van de negatieve
gevolgen van de coronacrisis;
c. de vrager een (individueel) commercieel oogmerk heeft;
d. de aanvraag betrekking heeft op de voor de aanvrager uitvoering van een (voor de
aanvrager) wettelijke taak.
Wanneer er geen aanvraag is gedaan voor steun vanuit het rijk terwijl de aanvragende
organisatie daar mogelijk wel voor in aanmerking komt.
Artikel 8 De hoogte van de subsidie
1. Een subsidie op grond van artikel 3, lid 1 van de Regeling kan nooit meer zijn dan wat de
aanvrager nodig heeft om de reguliere activiteiten/bedrijfsvoering op korte termijn voor
te kunnen zetten.
2. Subsidieaanvragen op grond van artikel 3, lid 2 van de Regeling worden in beginsel
maximaal 50% van het aangevraagde subsidiebedrag toegekend.

Artikel 9 subsidieplafond en verdeelregels
1. Het subsidieplafond van deze regeling bedraagt op dit moment € 105.000. Dit is het
bedrag dat de gemeente Zuidplas van het rijk heeft ontvangen voor steun aan culturele
voorzieningen in de gemeente. Na de najaarsnota van de gemeente Zuidplas wordt de
definitieve hoogte van het subsidieplafond bekend gemaakt.
2. Indien de aanvragen op grond van deze Regeling meer bedragen dan op grond van het
subsidieplafond kunnen worden toegekend dan zullen de aanvragen naar evenredigheid
worden toegekend, met in achtneming van artikel 8 lid 1 van de Regeling.
Artikel 10 Aanvraag tot subsidievaststelling/eindverantwoording
1. De aanvrager dient uiterlijk op 1 juni na afloop van het jaar waarin de subsidie is
verleend, een aanvraag tot vaststelling in.
2. Wanneer de subsidie is verleend op grond van artikel 3, lid 2 van de Regeling dan dient
de aanvrager een verslag van de uitgevoerde activiteiten inclusief een financieel verslag
bij de aanvraag in te dienen.
3. Wanneer de subsidie is verleend op grond van artikel 3 lid 1 dan dient de aanvrager een
jaarverslag, jaarrekening en balans 2020 bij de aanvraag in te dienen.

Artikel 11 Subsidievaststelling
1. Het college stelt de subsidie uiterlijk vast op 1 september van het jaar waarin de
aanvraag tot vaststelling door de subsidieontvanger is ingediend.
2. Als een aanvraag tot subsidievaststelling niet voor het tijdstip als bedoeld in de artikel 10
lid 1 van Regeling is ingediend, kan het college de aanvrager schriftelijk een nieuwe
termijn stellen van maximaal 2 maanden. Wordt de aanvraag niet binnen deze termijn
ingediend dan gaat het college over tot vaststelling.

Artikel 12 Slotbepalingen
1. Deze Regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking.
2. Deze regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling subsidie coronacrisis.

