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Tekst van de regeling
Intitulé
Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2017
Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben besloten:
1.

het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2011 per 1 januari 2017 in te trekken;

2.

het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssl 2017 vast te stellen en inwerking te laten treden op 1 januari 2017.

Het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2017 luidt als volgt:
Uitvoeringsbesluit Subsidies Overijssel 2017

Hoofdstuk 1 Algemeen
Paragraaf 1.1 Algemene bepalingen

Artikel 1.1.1. Begripsomschrijvingen
Toelichting: In dit artikel wordt de betekenis van een aantal begrippen omschreven, die vaker in dit Uitvoeringsbesluit
subsidies worden gehanteerd. Begrippen die in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) al worden omschreven, zijn niet in dit
Uitvoeringsbesluit subsidies herhaald.
In dit Uitvoeringsbesluit 2017 wordt verstaan onder:
–

AGVV: de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (EG) nr. 651/2014, Pb L187/1 van de Europese Commissie
van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag
betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden
verklaard;

–

Asv: de Algemene subsidieverordening Overijssel 2005;
Toelichting: Subsidies die niet op basis van een subsidieparagraaf worden verstrekt maar op basis van de
Algemene Subsidieverordening Overijssel 2005 (Asv), worden ook wel Asvsubsidies genoemd. De Asv en het
Ubs zijn een wettelijke grondslag als bedoeld in artikel 4:23 Awb).

–

Awb: de Algemene wet bestuursrecht;

–

deminimisverordening: de Verordening (EU) 1407/2013 van de Europese Commissie van 24 december 2013,
betreffende de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) op
deminimissteun;
Toelichting: Subsidie kan geoorloofde staatssteun zijn als het valt onder een Europese vrijstellingsverordening.
Welke vrijstelling precies van toepassing is, wordt in de betreffende subsidieparagraaf of in de
verleningsbeschikking vermeld.

–

deminimisverordening landbouw: de Verordening (EU) nr. 1408/2013 van de Europese Commissie van 18
december 2013 inzake de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van
de Europese Unie op deminimissteun in de landbouwsector;

–

deminimisverordening visserij: de Verordening (EU) Nr. 717/2014 de Europese Commissie van 27 juni 2014
inzake de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie
op deminimissteun in de visserij en aquacultuursector;

–

Gedeputeerde Staten: Gedeputeerde Staten van Overijssel;

–

LVV: de Landbouw vrijstellingsverordening (EU) Nr. 702/2014 van de Europese Commissie van 25 juni 2014, Pb
L193/1, waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw en de bosbouwsector in plattelandsgebieden op
grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de
interne markt verenigbaar worden verklaard

–

medeoverheden: de gemeenten, waterschappen, andere provincies en de rijksoverheid;
Toelichting: Hier wordt een verschil gemaakt tussen gemeenten en waterschappen aan de ene kant en diverse
vormen van (semi)overheden aan de andere kant, zoals overheidsvennootschappen, geprivatiseerde
overheidsonderdelen, zelfstandige bestuursorganen e.d. Ook een gemeenschappelijke regeling zoals bedoeld in
de wet Gemeenschappelijke Regelingen, al of niet met private partners, valt niet onder het begrip mede
overheden.

–

Mkbonderneming : een micro, kleine of middelgrote onderneming als bedoeld in de Aanbeveling van de
Europese Commissie van 6 mei 2003 betreffende de definitie van kleine, middelgrote en microondernemingen,
PbL124/36;
Toelichting: Een kleine onderneming is een onderneming waar minder dan 50 personen werkzaam zijn en
waarvan de jaaromzet of het jaarlijkse balanstotaal 10 miljoen EUR niet overschrijdt. Een microonderneming is
een onderneming waar minder dan 10 personen werkzaam zijn en waarvan de jaaromzet of het jaarlijkse
balanstotaal 2 miljoen EUR niet overschrijdt. Tot de categorie middelgrote ondernemingen behoren
ondernemingen waar minder dan 250 personen werkzaam zijn en waarvan de jaaromzet 50 miljoen EUR en/of
het jaarlijkse balanstotaal 43 miljoen EUR niet overschrijdt.

–

Omgevingsvisie: de op 1 juli 2009 door Provinciale Staten vastgestelde visie en het uitvoeringsprogramma voor
de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving van de provincie Overijssel, inclusief de actualisatie zoals door
Provinciale Staten vastgesteld op 3 juli 2013.
Toelichting: De Omgevingsvisie is te vinden op www.overijssel.nl/thema's/ruimtelijke/omgevingsvisie/.

–

onderneming: een natuurlijke of rechtspersoon die tegen betaling een product of dienst op de markt brengt,
ongeacht de rechtsvorm of de wijze van financiering;

–

onderneming in moeilijkheden: een onderneming als bedoeld in artikel 2 lid 18 van de AGVV dan wel artikel 2 lid
14 van de LVV;
Toelichting: Van een onderneming in moeilijkheden is sprake:
a.

in het geval van een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (niet zijnde een mkb die minder
dan drie jaar bestaat) als meer dan de helft van haar geplaatste aandelenkapitaal door de
opgebouwde verliezen is verdwenen. Dit is het geval wanneer het in mindering brengen van de
opgebouwde verliezen op de reserves (en alle andere elementen die doorgaans worden beschouwd
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als een onderdeel van het eigen vermogen van de onderneming), een negatieve uitkomst oplevert
die groter is dan de helft van het geplaatste aandelenkapitaal;

–

b.

in het geval van een onderneming als ten minste een aantal van de vennoten onbeperkt
aansprakelijk is voor de schulden van de onderneming (niet zijnde een kmo die minder dan drie jaar
bestaat) wanneer meer dan de helft van het kapitaal van de onderneming zoals dat in de boeken van
de onderneming is vermeld, door de gecumuleerde verliezen is verdwenen;

c.

wanneer tegen de onderneming een collectieve insolventieprocedure loopt of de onderneming
volgens het nationale recht aan de criteria voldoet om, op verzoek van haar schuldeisers, aan een
collectieve insolventieprocedure te worden onderworpen;

d.

wanneer de onderneming reddingssteun heeft ontvangen en de lening nog niet heeft terugbetaald of
de garantie nog niet heeft beëindigd, dan wel herstructureringssteun heeft ontvangen en nog steeds
in een herstructureringsplan zit;

e.

in het geval van een onderneming die geen kmo is als de afgelopen twee jaar:
1.

de verhouding tussen het vreemd vermogen en het eigen vermogen van de onderneming,
volgens de boekhouding van de onderneming, meer dan 7,5 bedroeg, en

2.

de op basis van de EBITDA bepaalde rentedekkingsgraad van de onderneming lager lag
dan 1,0.

subsidie: een subsidie als bedoeld in artikel 4:21 Awb, die voor een bepaalde termijn wordt verstrekt.
Toelichting: De provincie verstrekt geen structurele subsidies. Afdeling 4.2.8 Awb ‘Per boekjaar verstrekte
subsidies aan rechtspersonen’ is om die reden op provinciale subsidies niet van toepassing. De ‘bepaalde
termijn’ wordt opgenomen in de subsidiebeschikking en is afhankelijk van de soort activiteit; dat kan om die
reden variëren van een dag tot een aantal jaren voor grotere (infrastructurele) projecten. Als het gaat om
jaarlijks min of meer doorlopende activiteiten is de gebruikelijke ‘bepaalde termijn’ maximaal vier jaar. Voor de
periode van vier jaar is gekozen, omdat deze termijn én aansluit bij de zittingstermijn van Provinciale Staten
(hoewel die termijnen uiteraard niet helemaal gelijk hoeven te lopen), alsmede de looptijd van beleidsnota’s én
het een goede termijn is om te bezien of eerder vastgestelde beleidsdoelen nog gelden en, zo ja, die nog steeds
met de verstrekte subsidies worden gediend. Een subsidie kan ook in de vorm van een garantstelling of een
nietmarktconforme lening worden verstrekt; in dat geval is in de subsidieparagraaf of in de
verleningsbeschikking vermeld hoe die garantstelling of gunstiger leningvoorwaarden er uit zien.]

–

subsidiabele kosten: de kosten die bij het verlenen en vaststellen van de subsidie in aanmerking komen voor de
berekening van de hoogte van de subsidie;

–

subsidieperiode: de periode vanaf de datum van de ontvangst van de aanvraag tot en met de in de
verleningsbeschikking of vaststellingsbeschikking opgenomen datum waarop de subsidiabele activiteit is
uitgevoerd;

–

Ubs: Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel.

Artikel 1.1.2. Toepassingsbereik
Toelichting: Omdat het vereiste van een wettelijke grondslag niet in alle gevallen kan worden gesteld, maakt het derde lid
van artikel 4:23 Awb enkele belangrijke uitzonderingen, de zogenaamde buitenwettelijke subsidies. Om ervoor te zorgen
dat naast de Awb ook de bepalingen van de Algemene subsidieverordening of dit Uitvoeringsbesluit subsidies gelden voor
het verstrekken van deze subsidies is de reikwijdte hiervan uitdrukkelijk benoemd.
In artikel 6 van de Algemene subsidieverordening zijn afwijkingsmogelijkheden van bepalingen gesteld bij of krachtens
deze verordening opgenomen. Wanneer naast de provincie ook andere overheden of derden subsidiëren, kan een
subsidieontvanger te maken krijgen met niet op elkaar afgestemde subsidiebepalingen. Elke subsidiënt heeft immers vaak
zijn eigen specifieke bepalingen.
In dat geval wordt bij de behandeling van Europese subsidies de Europese regelgeving gevolgd. Voor alle overige subsidies
geldt dat Gedeputeerde Staten in de subsidiebeschikking door maatwerk één of meerdere bepalingen van de verordening of
het uitvoeringsbesluit buiten toepassing kunnen laten om de toepassing van conflicterende bepalingen te voorkomen.
De van de algemene reikwijdte uitgezonderde wettelijke grondslagen hebben als gemeenschappelijk kenmerk dat zij door
hun aard niet aansluiten bij de bepalingen in dit Uitvoeringsbesluit subsidies.
Dit Uitvoeringsbesluit subsidies is van toepassing op alle door Gedeputeerde Staten te verstrekken subsidies met
uitzondering van subsidies op basis van de volgende wettelijke grondslagen:
•

Regeling POP 3 subsidies provincie Overijssel;

•

Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer Overijssel;

•

Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls natuur en landschap Overijssel;

•

Subsidieregeling Natuur en Landschapsbeheer 2016;

•

Subsidieregeling Rivierdijken;

•

Subsidieverordening Bodemsanering Bedrijfsterreinen Overijssel;

•

Subsidieverordening Innovatiefonds Overijssel II B.V.;

•

Subsidieverordening Innovatiekrediet Overijssel;

•

Wet personenvervoer 2000.

Artikel 1.1.3. Subsidieplafond
Gedeputeerde Staten kunnen een subsidieplafond vaststellen.
Toelichting: Artikel 5 van de Algemene subsidieverordening bepaalt dat Gedeputeerde Staten een subsidieplafond kunnen
vaststellen en dat dit kan worden onderverdeeld in deelplafonds per subsidietijdvak of per onderdeel van provinciaal beleid.
Genoemd artikel is de wettelijke grondslag als bedoeld in artikel 4:25 Awb. Gedeputeerde Staten zullen voor de in dit
uitvoeringsbesluit geregelde subsidieparagrafen een subsidieplafond vaststellen dat voor een heel kalenderjaar geldt. De
Awb gaat er van uit dat het subsidieplafond bekend wordt gemaakt, vóór dat de periode waarop het betrekking heeft,
ingaat. Zo kunnen potentiële aanvragers weten hoeveel geld er beschikbaar is.

Artikel 1.1.4 Wijze van verlening
Toelichting: Hoofdregel is dat subsidieaanvragen worden beoordeeld op volgorde van ontvangst van de volledige
aanvraag. In het aanvraagformulieren worden gegevens gevraagd die nodig zijn om een aanvraag te kunnen beoordelen.
In het aanvraagformulier kan ook om mee te sturen bijlagen worden gevraagd. Als daaraan is voldaan, is een aanvraag
volledig. Wanneer een aanvraag niet volledig is wordt om aanvulling gevraagd. Als ook na de gevraagde aanvulling sprake
is van onvoldoende gegevens om de aanvraag te kunnen beoordelen, wordt de aanvraag op basis van artikel 4:5 Awb
buiten behandeling gelaten. De datum waarop de gevraagde gegevens zijn ontvangen, is de datum waarop de aanvraag als
volledig wordt beschouwd. Deze datum is van belang om te bepalen welke aanvraag als eerst inhoudelijk beoordeeld wordt
en daarmee ook bepalend voor de volgorde waarin de subsidies verleend worden. Bij de inhoudelijk beoordeling kan blijken
dat er nog een toelichting op de gegevens nodig is; de aanvrager wordt in dat geval daartoe in de gelegenheid gesteld.
Komt die toelichting er niet of is er na ontvangst daarvan nog steeds onduidelijkheid, dan kan de aanvraag gemotiveerd
worden afgewezen omdat onvoldoende duidelijk aan de regels uit dit Uitvoeringsbesluit subsidies is voldaan.Omdat de
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aanvraag al eerder als volledig is beschouwd heeft het vragen van een nadere toelichting geen invloed op de volgorde
waarin de subsidies worden verstrekt.
Gedeputeerde Staten kunnen in een bijzondere subsidieparagraaf afwijken van de hoofdwijze van verlening van de
subsidie, door bijvoorbeeld te kiezen voor een verlening op basis van een vastgestelde kwaliteitsvolgorde, de zogenoemde
tendersystematiek. Bij een tendersystematiek worden alle aanvragen die op de sluitingsdatum van de tender volledig waren
met elkaar vergeleken en de hoogst scorenden in de ranking krijgen subsidie totdat het beschikbare subsidieplafond bereikt
is. Bij de tendersystematiek kan een onvolledige aanvraag na sluitingsdatum om die reden alleen nog aangevuld worden
voor zover het geen inhoudelijke aanvulling of wijziging van de aanvraag betreft. Het gaat dan om bijvoorbeeld een
ontbrekende handtekening onder de aanvraag, een bankrekeningbewijs of andere gegevens die geen invloed hebben op de
inhoud van de activteiten of de financiering ervan.
1.

Gedeputeerde Staten verlenen subsidie, voorzover het subsidieplafond dit toelaat, in volgorde van ontvangst
van volledige aanvragen.

2.

Een aanvraag wordt als volledig beschouwd als:
a.

het voorgeschreven aanvraagformulier is ingevuld; en

b.

de gegevens zoals genoemd in artikel 1.2.1 en eventuele aanvullende gegevens die gevraagd worden
in de betreffende subsidieparagraaf zijn overgelegd.

Artikel 1.1.5. Subsidiabele kosten
1.

Loonkosten van medewerkers in dienst van de aanvrager zijn subsidiabel als deze rechtstreeks aan de
subsidiabele activiteit toe te rekenen zijn, doelmatig en aantoonbaar zijn én de berekening ervan gebaseerd is
op één van de volgende systematieken:
Toelichting: Loonkosten zijn subsidiabel, indien de urenadministratie en de toerekening van kosten een
getrouw beeld geven. Dat wil zeggen dat aangetoond moet kunnen worden dat de verantwoorde uren ook voor
de gesubsidieerde activiteiten zijn gewerkt. Voor de berekening van de loonkosten wordt waar het kan
aangesloten bij de praktijk en administratie van de subsidieontvanger. Dat brengt met zich mee dat ook de
gangbare invulling daarvan geldt: onder ‘directe loonkosten’ vallen dan het totaal van het bruto loon volgens de
loonstaat, de vakantieuitkering, de niet van winst afhankelijke eindejaarsuitkering of 13e maand, de
werkgeverslasten en de overige werkgeverspremies voor werkloosheids en ziektekostenuitkeringen. De keuze is
aan de subsidieaanvrager welk van de in het eerste lid onder sub a of b genoemde systematieken gehanteerd
wordt.

2.

a.

volgens de loonkosten plus opslag. Voor de berekening van de loonkosten op deze wijze wordt de
volgende formule gehanteerd: directe loonkosten per jaar delen door 1.600 uren per fulltime
medewerker, vermeerderd met maximaal 40% als vergoeding voor de indirecte kosten; Toelichting:
Hierbij vormen de loonstaten per medewerker die deelneemt aan het project de basis voor de
berekening van de subsidiabele loonkosten. Het aantal productieve uren en percentage indirecte
kosten (overhead) opslag waarmee het uurtarief mag worden berekend is maximaal 40%. .

b.

het hanteren van een vast uurtarief van € 35 voor eigen werkzaamheden, directe loonkosten of voor
arbeidskosten van personen waarvan het loon niet eenduidig bepaald kan worden. Toelichting: De
subsidieaanvrager kan een vast uurtarief van € 35 hanteren voor loonkosten van personen waarvan
het loon niet eenduidig bepaald kan worden.Dit uurtarief geldt ook voor bijvoorbeeld zzpers en
andere vormen van inzet van arbeid die noch in loondienst zijn gemaakt noch als kosten derden zijn
aan te merken..

Kosten voor het gebruik van machines en apparatuur, zijn naar rato van het gebruik subsidiabel indien deze
rechtstreeks aan de subsidiabele activiteit toe te rekenen zijn. Dit geldt voor zowel machines en apparatuur die
in bezit zijn als voor machines en apparatuur die nog worden aangeschaft ten behoeve van de te subsidiëren
activiteit.
Toelichting: Kosten die gemaakt worden voor gebruik van apparatuur ten behoeve van de subsidiabele
activiteit zijn subsidiabel . Onder apparatuur vallen apparaten en machines, maar bijvoorbeeld ook bijkomende
kosten zoals licenties voor software maar ook de eventuele onderhoudskosten van een machine of apparatuur.
De kosten voor het gebruik van de apparatuur zijn naar rato van gebruik subsidiabel. Dit betekent dat de kosten
niet volledig opgevoerd mogen worden indien de apparatuur breder ingezet wordt dan alleen voor de
subsidiabele activiteit. Ook de eventuele afschrijvingskosten worden naar rato van gebruik opgenomen als
kosten.

3.

Kosten van derden zijn subsidiabel indien deze kosten op factuur aantoonbaar aan een onafhankelijke derde
verschuldigd zijn, rechtstreeks aan de subsidiabele activiteit zijn toe te rekenen zijn, doelmatig zijn en
betrekking hebben op activiteiten die binnen de subsidieperiode uitgevoerd zijn. Het maximaal subsidiabele
uurtarief van derden is € 130 exclusief Btw.
Toelichting: Dit zijn de op factuur aantoonbare aan derden verschuldigde kosten die direct voor de subsidiabele
activiteit worden gemaakt en doelmatig zijn, bijvoorbeeld door uitbesteding van een deel van de subsidiabele
activiteit of in de vorm van kosten van voor de subsidiabele activiteit geleverde materialen, diensten en inhuur
personeel. Doelmatig betekent onder andere dat het resultaat geleverd wordt tegen zo min mogelijke kosten.
Daarnaast moeten de kosten worden gemaakt en de dienst of producten worden geleverd door een
onafhankelijke derde. Er is bijvoorbeeld sprake van onafhankelijkheid als er:

4.

–

geen onderlinge band is tussen de aanvrager en de derde. De derde kan zelfstandige besluiten
nemen zonder dat er sprake is van een gezagsverhouding tussen de derde en de subsidieaanvrager;

–

geen sprake is van een dochter/zuster/moederonderneming die als derde wordt betrokken.

Kosten voor de inzet van vrijwilligers zijn alleen subsidiabel als ze op factuur aantoonbaar zijn.
Toelichting: Te denken valt bijvoorbeeld aan kosten als verzekeringspremie voor vrijwilligerinzet, lunches en
andere kosten die door de aanvrager gemaakt worden om inzet van vrijwilligers te faciliteren. Het gaat hierbij
niet om een vergoeding voor de inzet in uren van vrijwilligers, die is immers meestal niet op factuur
aantoonbaar.

5.

De subsidie voor het verkrijgen van een controleverklaring bedraagt 100% van de kosten indien deze door
Gedeputeerde Staten verplicht wordt gesteld en de kosten ervan op factuur aantoonbaar aan een onafhankelijke
accountant zijn verschuldigd.
Toelichting: Een controleverklaring is een verklaring die afgegeven wordt door een accountant waaruit blijkt
dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verstrekt zijn uitgevoerd en de kosten zijn gemaakt. Wanneer
Gedeputeerde Staten een controleverklaring verplicht stellen, wordt dit in de verleningsbeschikking opgenomen

Artikel 1.1.6 Niet subsidiabele kosten
Toelichting: Deze kosten worden niet meegenomen bij de berekening van de subsidie omdat ze niet aangemerkt zijn als
kosten die direct aan de subsidiabele activiteiten toe te rekenen zijn.
1.

De in de begroting bij de subsidiabele activiteiten opgenomen kostenpost Onvoorzien, kosten die niet
rechtstreeks aan de subsidiabele activiteit toe te rekenen zijn, boetes, gerechtskosten, kosten voor
financieringen, debetrente, leges, kosten voor het inhuren van een subsidieadviesbureau of andere
subsidiebemiddelaar en vergoedingen voor de inzet in uren van vrijwilligers zijn niet subsidiabel;

2.

Btw is niet subsidiabel, tenzij door de subsidieaanvrager bij de verlening kan worden aangetoond dat de Btw
over de subsidiabele activiteiten niet met de fiscus of via het Btwcompensatiefonds kan worden verrekend;

3.

Kosten van activiteiten die buiten de subsidieperiode zijn uitgevoerd, zijn niet subsidiabel, met uitzondering van
de kosten als bedoeld in artikel 1.1.5 vijfde lid.
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Toelichting: Het begrip subsidieperiode is omschreven in artikel 1.1.1. Als bijvoorbeeld de activiteit is gestart
voordat de aanvraag voor subsidie is ontvangen, dan kunnen alleen de kosten van het deel van de activiteit dat
nog niet is uitgevoerd voor subsidie in aanmerking komen. In dat geval kan worden gevraagd om een
specificatie van de kosten van de activiteiten die al zijn uitgevoerd.

4.

Gangbare apparaatkosten van medeoverheden, tenzij de aanvrager kan aantonen dat deze kosten specifiek
worden gemaakt ten behoeve van de subsidiabele activiteit en anders niet zouden zijn gemaakt zijn niet
subsidiabel;

Toelichting: In dit artikel is geregeld dat gangbare apparaatskosten van medeoverheden niet subsidiabel zijn. Conform
artikel 1.1.1 worden onder medeoverheden gemeenten, waterschappen en provincies verstaan.
Gangbare apparaatskosten zijn over het algemeen de overheadkosten. Ook inzet van ambtelijke capaciteit is hiermee
beperkt subsidiabel. Indien sprake is van inzet van vast personeel wat gedekt is in de gemeentelijke begroting en tot de
reguliere formatie behoort, is dit niet subsidiabel. Ook worden geen capaciteitstekorten bij de gemeenten gesubsidieerd,
omdat de gemeenten hier zelf verantwoordelijk voor zijn.
Dat betekent dus dat inzet van ambtelijke capaciteit alleen subsidiabel is als:
–

er sprake is van inhuur voor het project (dan zijn de kosten subsidiabel conform artikel 1.1.5 derde lid, kosten
derden die rechtstreeks op het project drukken); of

–

er sprake is van inzet vaste formatie waarbij die vaste formatie aantoonbaar door tijdelijke inhuur of tijdelijke
werktijduitbreiding gedurende de looptijd van het project wordt gerealiseerd; of

–

er sprake is van vast personeel dat ongedekt in de (gemeentelijke) begroting staat en zichzelf als het ware
moeten terugverdienen.

Uit de aanvraag moet blijken dat van een of meer van deze uitzonderingen sprake is.]

Artikel 1.1.7 Algemene weigeringsgronden
Toelichting: Met dit artikel worden de weigeringsgronden uit artikel 4:35 Awb aangevuld. Dat wetsartikel maakt het
bijvoorbeeld mogelijk een subsidie te weigeren als naar verwachting het gesubsidieerde project niet wordt uitgevoerd of als
de aanvrager failliet is verklaard. In een subsidieparagraaf kunnen aanvullend of afwijkend bijzondere weigeringsgronden
worden genoemd.
1.

Gedeputeerde Staten kunnen besluiten de subsidie geheel of gedeeltelijk te weigeren indien de kosten van de
subsidiabele activiteit naar haar oordeel als niet doelmatig kunnen worden aangemerkt of redelijkerwijs anders
kunnen worden gedekt.
Toelichting: Omdat subsidies met gemeenschapsgelden worden gefinancierd, is een doelmatige uitvoering van
de gesubsidieerde activiteiten van belang. Een activiteit doelmatig uitvoeren betekent dat naar mening van
Gedeputeerde Staten de betreffende inspanningen en uitgaven voor de te subsidiëren activiteiten daadwerkelijk
bijdragen aan de realisatie van het beoogde doel en de hiervoor ingezette middelen en kosten daarmee in
verhouding staan.Uit het gebruik van het woord ’kunnen’ blijkt dat het een facultatieve weigeringsgrond is.
Gedeputeerde Staten zullen hierbij een belangenafweging maken en kunnen de subsidie weigeren als de
activiteit ook zonder de gevraagde subsidie gerealiseerd kan worden.

2.

Gedeputeerde Staten weigeren de subsidie als de te verstrekken subsidie lager is dan € 1.000. Toelichting: Om
de provinciale uitvoeringskosten ook doelmatig te houden, wordt een ondergrens gehanteerd voor een te
verstrekken subsidie.

3.

Gedeputeerde Staten weigeren de subsidie indien sprake is van stapeling van subsidie. Er is sprake van
stapeling van subsidie als voor dezelfde activiteit of dezelfde kosten al subsidie is verstrekt op grond van het
Ubs of de Asv. Dit geldt niet indien sprake is van subsidie die verstrekt is uit Europese Fondsen of een subsidie
in die verstrekt is in de vorm van een geldlening.
Toelichting: Voor veel activiteiten geldt dat een combinatie van financiële bronnen bij elkaar wordt gebracht
om realisering van die activiteiten mogelijk te maken. Een provinciale subsidie is daar vaak één van. Andere
bronnen zijn onder andere subsidies van andere (semi)overheden en/of Europese subsidies (vaak ook
cofinanciering genoemd), private fondsen als het Oranjefonds of VSBfonds, leningen van banken of
revolverende overheidsfondsen, sponsoring, eigen middelen aanvrager of deelnemersbijdragen. Voor een
provinciale subsidie geldt dat wanneer, zoals gebruikelijk, deze geen 100% van de subsidiabele kosten bedraagt,
de aanvrager zelf het resterende deel gefinancierd moet krijgen uit andere bronnen dan provinciale subsidies.
Gedeputeerde Staten vinden een dergelijke financiële betrokkenheid van de aanvrager van belang voor de
realisatie van de activiteiten. Toelichting: Uitgangspunt is dat voor een activiteit één subsidieparagraaf is
opgenomen in het Ubs. Toch kan het soms voorkomen dat meerder subsidieparagrafen of subsidiebronnen van
de provincie ingezet kunnen worden. In dat geval kiest de aanvrager de meest passende of voor de aanvrager
meest gunstige subsidieparagraaf of subsidiebron. Het is niet mogelijk om voor dezelfde activiteit of dezelfde
kosten meerdere provinciale subsidies te ontvangen.

4.

Gedeputeerde Staten weigeren de subsidie als uit de begroting blijkt dat de kosten niet gefinancierd kunnen
worden.

5.

Gedeputeerde Staten weigeren een subsidie in de vorm van een geldlening als naar haar oordeel de lening naar
verwachting niet terugbetaald kan worden.

6.

Gedeputeerde Staten weigeren de subsidie als sprake is van een aanvrager ten aanzien waarvan er een bevel
tot terugvordering uitstaat ingevolge een eerder besluit van de Commissie waarbij steun onrechtmatig en
onverenigbaar met de interne markt is verklaard..

Artikel 1.1.8 Staatssteun
Indien de te verstrekken subsidie staatssteun oplevert in de zin van artikel 107 eerste lid van het VWEU, dan kunnen
Gedeputeerde Staten de subsidie alleen verstrekken indien voldaan wordt aan een Europese verordening op basis waarvan
de subsidie toelaatbaar is verklaard.
Toelichting: Indien sprake kan zijn van staatssteun dan is in de betreffende subsidieparagraaf vermeld welke Europese
verordening van toepassing is. Dit kan bijvoorbeeld de deminimisverordening, de Algemene Vrijstellingsverordening(
AGVV) of de Landbouwvrijstellingsverordening (LVV) zijn.
Subsidie op basis van de AGVV en de LVV kunnen alleen verstrekt worden als voldaan wordt aan de algemene en
procedurele bepalingen zoals opgenomen in hoofdstuk 1 van de AGVV dan wel LVV en de betreffende van toepassing zijnde
artikelen. Dit betekent in iedere geval dat de subsidie een stimulerend effect moet hebben. Ingeval van de AGVV betekent
dit dat de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd nog niet zijn gestart. Ingeval van de LVV zijn de activiteiten
waarvoor subsidie wordt gevraagd nog niet gestart en starten pas nadat de subsidie is verleend.
De subsidieontvanger mag niet in moeilijkheden verkeren en er mag geen terugvorderingsbesluit genomen zijn ten aanzien
van eerder verleende staatssteun (de zogenoemde Deggendarfclausule).
Ook kan de subsidie lager worden verleend of vastgesteld indien de subsidie leidt tot overschrijding van de
steunpercentages en steundrempels zoals opgenomen in hoofdstuk 1 dan wel het betreffende artikel van de AGVV of LVV.
Alle financiële bijdragen van overheden, voor de betreffende activiteit, worden bij elkaar opgeteld om het totale
subsidiebedrag te bepalen (cumulatie).

Paragraaf 1.2 De aanvraag

Artikel 1.2.1. Bij aanvraag in te dienen gegevens
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De aanvraag om een subsidie wordt schriftelijk bij Gedeputeerde Staten ingediend door gebruik te maken van
het beschikbaar gestelde digitale aanvraagformulier.
Toelichting: Een aanvraag voor subsidie wordt ingediend door het invullen van een door of namens
Gedeputeerde Staten beschikbaar gestelde digitaal aanvraagformulier op www.overijssel.nl/subsidie. Er zijn
digitale formulieren voor subsidies op basis van subsidieparagrafen in dit Uitvoeringsbesluit, maar ook voor
zogeheten ASVsubsidies die niet binnen het bereik van een subsidieparagraaf vallen. Doel van het
aanvraagformulier is om aan de aanvrager te verduidelijken welke informatie hij bij de aanvraag moet geven
zodat de behandeling van de aanvraag vlotter kan plaatsvinden. De volgende gegevens worden in ieder geval
gevraagd in het aanvraagformulier:

2.

a.

een beschrijving van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd;

b.

de doelen en resultaten welke met die activiteiten worden nagestreefd, en hoe de activiteiten
daaraan bijdragen;

Een aanvraag om subsidie bevat in ieder geval de volgende gegevens:
Toelichting: Volgens artikel 4:29 Awb begint het subsidieproces met een aanvraag. Wat een aanvraag is en
aan welke eisen deze moet voldoen staat in Afdeling 4.1.1. van de Awb. In het tweede lid is bepaald welke
gegevens de aanvrager dient te overleggen bij zijn aanvraag voor subsidie. In dit artikellid is geregeld welke
stukken en gegevens ingediend moeten worden bij een aanvraag voor subsidie. Het kan voorkomen dat voor
bepaalde subsidies ten behoeve van de beoordeling van een aanvraag aanvullende gegevens worden gevraagd.
Dan zal dan blijken uit de betreffende subsidieparagraaf.

3.

a.

een beschrijving van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd;

b.

de doelen en resltaten welke met die activiteiten worden nagestreefd, en hoe de prestaties daaraan
bijdragen;

c.

een begroting waaruit de kosten van te subsidiëren activiteiten en de dekking daarvan blijkt, onder
vermelding van de van toepassing zijnde subsidiabele kosten als bedoeld in artikel 1.1.5.

Indien sprake is van staatssteun in de zin van artikel 107 eerste lid van het VWEU overlegt de aanvrager,
aanvullend op het eerste en tweede lid:
Toelichting: De Europese Commissie beoordeelt staatssteun op basis van 4 criteria:

–

–

De steun wordt door de overheid verleend of met overheidsmiddelen bekostigd;

–

Het verschaft een economisch voordeel aan een onderneming dat zij niet langs de normale
commerciële weg gehad zou hebben;

–

Het voordeel is selectief, dat wil zeggen het komt ten goede aan bepaalde ondernemingen;

–

Het voordeel heeft een (potentiële) invloed op de handel tussen lidstaten.

a.

een opgave van subsidies, vergoedingen of tegemoetkomingen in welke vorm ook met
staatsmiddelen bekostigd, die al zijn of zullen worden ontvangen voor de te subsidiëren activiteiten;

b.

een verklaring als bedoeld in de deminimisverordening;
toelichting: Het voorgeschreven model van deze deminimisverklaring is onderdeel van het
betreffende aanvraagformulier.

4.

Wanneer de AGVV of de LVV van toepassing is overlegt de aanvrager tevens:
a.

een Mkbverklaring;

b.

een verklaring waaruit blijkt dat de onderneming niet in moeilijkheden verkeert.
toelichting: Aanvrager kan een modelverklaring die de provincie beschikbaar heeft gesteld
gebruiken. Deze verklaring is te vinden op www.overijssel.nl/subsidies

Artikel 1.2.2. Indieningstermijn aanvraag
Een aanvraag voor subsidie kan het hele kalenderjaar worden ingediend.

Artikel 1.2.3. Beslistermijn
Toelichting: De in dit artikel genoemde termijnen zijn maximale beslistermijnen. Indien mogelijk zullen Gedeputeerde
Staten eerder beslissen. Indien in een subsidieparagraaf een uiterste indieningstermijn is bepaald, dan wordt een aanvraag
die na die datum is ontvangen afgewezen.Gedurende de termijn dat de aanvrager in de gelegenheid is gesteld de aanvraag
aan te vullen, wordt de beslistermijn opgeschort (artikel 4:15 Awb).
1.

Gedeputeerde Staten beslissen op een aanvraag om een subsidie binnen 13 weken na ontvangst van de
aanvraag, dan wel binnen 13 weken na sluiting van een in de subsidieparagraaf opgenomen indieningstermijn.

2.

De in het eerste lid bedoelde termijn van 13 weken bedraagt maximaal 22 weken indien:
a.

sprake is van cofinanciering van een door de Raad van de Europese Unie, het Europees parlement en
de Raad gezamenlijk of de Commissie van de Europese Gemeenschappen goedgekeurd programma;

b.

ter beoordeling van de aanvragen een adviescommissie is ingesteld.

Paragraaf 1.3 Verlening van de subsidie

Toelichting: Het subsidiesysteem gaat uit van een drietal arrangementen:
•

arrangement. 1: kleinere subsidies tot € 25.000,

•

arrangement. 2: middelgrote subsidies van € 25.000 tot € 125.000, en

•

arrangement. 3: grotere subsidies vanaf € 125.000.

Bij deze arrangementen hangt de zwaarte van de verantwoordingseisen voornamelijk af van het subsidiebedrag.
Gedeputeerde Staten bepalen op basis van de geldende arrangement subsidieverlening hoe de verantwoording plaatsvindt.
Uitgangspunt is het subsidiebedrag. Hogere regelgeving of aanvullende verplichtingen kunnen tot een zwaardere
verantwoording leiden. Doordat bij de verlening wordt aangegeven welk verantwoordingsregime van toepassing is, weet de
subsidieontvanger tijdig wat van hem wordt verwacht.

Artikel 1.3.1. Verlening subsidie
1.

Gedeputeerde Staten geven een beschikking tot subsidieverlening, tenzij een subsidie direct wordt vastgesteld.

2.

Bij het besluit tot verlenen van subsidie geven Gedeputeerde Staten de datum aan waarop de activiteiten
uiterlijk moeten zijn verricht en op welke wijze de verantwoording van de te ontvangen subsidie plaatsvindt.
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Een subsidie in de vorm van een geldlening wordt verleend onder de voorwaarde dat ter uitvoering van de
beschikking tot subsidieverlening een uitvoeringsovereenkomst wordt of is gesloten.

Artikel 1.3.2. Betaling en bevoorschotting
1.

Indien een beschikking tot subsidievaststelling als bedoeld in artikel 1.5.1. wordt gegeven, vindt de betaling van
de gehele subsidie in één bedrag plaats.
Toelichting: Als subsidie wordt verstrekt zonder dat daar een subsidieverlening aan vooraf is gegaan, dan vindt
na vaststelling van de subsidie betaling van de subsidie in één bedrag plaats. Hierdoor is bevoorschotting niet
aan de orde. Indien in de subsidiebeschikking het voorbehoud is gemaakt dat eerst een benodigde vergunning
moet worden gekregen, kan betaling na ontvangst daarvan plaatsvinden omdat eerst aan het voorbehoud moet
worden voldaan.

2.

Als een beschikking tot subsidieverlening als bedoeld in artikel 1.5.2. of artikel 1.5.3. wordt gegeven, kunnen
Gedeputeerde Staten aan de subsidieontvanger voorschotten tot maximaal 100% van het verleende
subsidiebedrag verstrekken.
Toelichting: Gebruikelijk is dat Gedeputeerde Staten niet meer dan 90% bevoorschotten en de voorschotten in
één of meer termijnen beschikbaar stellen, waarbij het aantal termijnen vaak zal afhangen van de looptijd en/of
het te verwachten bestedingsritme van de gesubsidieerde activiteiten. In de verleningsbeschikking wordt de
omvang en wijze van bevoorschotting opgenomen. Het woord ‘maximaal’ geeft aan dat het ook voor kan komen
dat er geen voorschot wordt verstrekt. Dat kan het geval zijn als bijvoorbeeld de te subsidiëren activiteit nog
afhankelijk is van een nog te krijgen vergunning. Voor het moment waarop de vergunning is ontvangen kan
immers nog niet worden begonnen met de realisering van de activiteiten.

Paragraaf 1.4 Verplichtingen van de subsidieontvanger

Artikel 1.4.1. Meldingsplicht
Toelichting: De meldingsplicht is bedoeld als tegenhanger van het geven van meer vertrouwen in de vorm van onder
andere het niet standaard verantwoording afleggen bij subsidies tot € 25.000,– het vragen van minder tussenrapportages
en automatische bevoorschotting.
De subsidieontvanger is verplicht tijdig te melden als het aannemelijk is dat de gesubsidieerde activiteit niet, niet tijdig,
niet geheel of niet volgens alle daaraan verbonden verplichtingen zal worden verricht. In dat geval zal de subsidie lager of
op nihil worden vastgesteld of zullen nadere afspraken worden gemaakt over het aanpassen van de verplichtingen,
bijvoorbeeld het geven van meer tijd voor de uitvoering van de activiteiten. Bij het niet voldoen aan deze informatieplicht
kan, indien dat achteraf mocht blijken, met toepassing van artikel 4:49 Awb alsnog de subsidievaststelling worden
ingetrokken, omdat de ontvanger wist en behoorde te weten dat de vaststelling onjuist was. Terugvordering van de
subsidie, inclusief wettelijke rente van het hele subsidiebedrag, kan in zo'n geval passend worden geacht, omdat de
ontvanger dan misbruik maakte van het gegeven vertrouwen, dat ten grondslag ligt aan dit Ubs.
De subsidieontvanger doet binnen vier weken via een digitaal formulier melding aan Gedeputeerde Staten, zodra:
a.

naar verwachting de voorwaarden of verplichtingen die aan de subsidieverlening zijn opgelegd niet, niet geheel
kunnen worden nagekomen; of

b.

naar verwachting de activiteiten niet binnen de in de beschikking vermelde datum zullen worden nagekomen.

Artikel 1.4.2. Bestuursverklaring
Indien de subsidie minder dan € 125.000,– bedraagt én de kosten en baten van de te verrichten prestaties in verband met
de aard van die activiteiten zodanig ongewis zijn dat een realistische begroting niet vereist kan worden of indien sprake is
van staatssteun, kan de verplichting worden opgelegd dat de subsidieontvanger op basis van een verklaring inzake
werkelijke kosten en baten mag aantonen dat de activiteiten zijn verricht. De subsidieontvanger maakt hierbij gebruik van
het beschikbaar gestelde format.

Artikel 1.4.3. Tussenrapportage
Indien het verleende subsidiebedrag € 25.000 of meer bedraagt en de verlening betrekking heeft op activiteiten met een
looptijd langer dan een jaar, kunnen Gedeputeerde Staten de verplichting opleggen tot het tussentijds afleggen van
rekening en verantwoording omtrent de verrichte activiteiten en de daaraan verbonden uitgaven en inkomsten. Een
dergelijke tussentijdse verantwoording wordt niet vaker dan één keer per jaar gevraagd.

Artikel 1.4.4. Instandhouding activiteiten
Gedeputeerde Staten kunnen de verplichting opleggen dat de resultaten van de activiteiten in stand worden gehouden voor
een periode van maximaal vijf jaar.
Toelichting: Bij veel subsidies gaat het effect ervan zich pas voordoen als de gesubsidieerde activiteiten zijn gerealiseerd.
Het kan daarom van belang zijn expliciet in de verleningsbeschikking of bij de directe vaststellingsbeschikking vast te
leggen dat voor een bepaalde periode de de resultaten van de activiteiten in stand moet worden gehouden. Dat kan
bijvoorbeeld het actief houden van een gesubsidieerde website zijn of het gebruiken van een met provinciale subsidie
aangeschaft apparaat of voertuig.
Omdat de variëteit aan te subsidiëren activiteiten groot is, is één uniforme termijn niet goed uitvoerbaar. Daarom wordt in
de betreffende subsidieparagraaf dan wel, bij ASVsubsidies, in het betreffende besluit bepaald of er sprake is van zo’n
termijn en zo ja, voor hoe lang. Daarbij geldt vijf jaar instandhouding als maximale termijn.
Als de aard van de activiteiten zich daartegen verzet, wordt een dergelijke instandhoudingsverplichting niet opgenomen.

Artikel 1.4.5 Subsidieperiode
1.

Gedeputeerde Staten kunnen de verplichting opleggen om de activiteiten voor een in de verleningsbeschikking
genoemde datum te starten dan wel binnen een in de verleningsbeschikking genoemde subsidieperiode af te
ronden.

2.

Gedeputeerde Staten kunnen op verzoek van de subsidieontvanger de subsidieperiode aanpassen of verlengen
indien sprake is van feiten en omstandigheden waarvan de subsidieaanvrager op het moment van de aanvraag
niet op de hoogte kon zijn.

3.

Gedeputeerde Staten verlenen geen uitstel indien de verlenging in strijd is met het beoogde beleidsdoel van de
provincie of de activiteiten naar verwachting niet meer gerealiseerd gaan worden..

Toelichting: De subsidieperiode is de periode vanaf datum van de ontvangst van de aanvraag tot en met de in de
verleningsbeschikking of vaststellingsbeschikking opgenomen datum waarop de subsidiabele prestatie moet zijn afgerond.
Omdat de subsidiabele kosten op die periode betrekking hebben (met uitzondering van de accountantsverklaring) is het van
belang die termijn die voor het realiseren van de activiteiten nodig is, realistisch te schatten

Artikel 1.4.6. Deugdelijke administratie
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Toelichting: De subsidieontvanger voert een deugdelijke administratie, zodat bij vaststelling of een eventuele controle van
de subsidie kan worden aangetoond dat de activiteit is uitgevoerd en wat aantoonbaar de daarmee samenhangende kosten
en (eventuele) baten zijn. Dat kan bijvoorbeeld blijken uit een urenadministratie of andere gangbare manieren van
inzichtelijk maken.
1.

De subsidieontvanger is verplicht voor de verstrekte en vastgestelde subsidies een administratie te voeren
waaruit blijkt wat de voortgang is van de gesubsidieerde activiteiten en de financiering daarvan.

2.

Indien sprake is van kosten van derden dan dienen de facturen en betaalbewijzen te worden bewaard gedurende
vijf jaar na subsidievaststelling.

Paragraaf 1.5 Vaststelling van de subsidie

Artikel 1.5.1. Subsidies tot € 25.000
Indien de te verstrekken subsidie minder bedraagt dan € 25.000 wordt de subsidie door Gedeputeerde Staten direct
vastgesteld.

Artikel 1.5.2. Subsidies vanaf € 25.000 tot € 125.000
1.

Indien de subsidieverlening € 25.000,– of meer bedraagt, maar minder dan € 125.000,–, dient de
subsidieontvanger uiterlijk 13 weken na het realiseren van de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, of
binnen een in de regeling of verleningsbeschikking op te nemen afwijkende termijn, een aanvraag tot
vaststelling in bij Gedeputeerde Staten.

2.

De aanvraag tot vaststelling bevat een inhoudelijk verslag, waaruit blijkt:

3.

a.

dat de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, zijn gerealiseerd;

b.

dat aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan.

c.

indien sprake is van staatssteun overlegt de aanvrager tevens een bestuursverklaring als bedoeld in
artikel 1.4.2.

Indien de activiteiten zijn gerealiseerd, wordt de subsidie vastgesteld op het verleende bedrag, tenzij bij de
verlening is bepaald dat een verklaring als bedoeld in artikel 1.4.2 moet worden overlegd. In dat geval wordt de
subsidie vastgesteld op basis van de werkelijke subsidiabele kosten, met als maximum het verleende bedrag.
Toelichting: Uit het derde lid volgt dat wanneer de activiteiten niet of niet geheel of niet volgens de
voorschriften zijn gerealiseerd, de subsidie naar redelijkheid lager of op nihil wordt vastgesteld. Daarbij wordt
rekening gehouden met eventuele bijzondere omstandigheden. Redelijk kan ook zijn het naar rato lager
vaststellen van de subsidie overeenkomstig de verhouding tussen de niet of niet helemaal gerealiseerde
activiteiten en het daarmee samenhangende begrote bedrag. Het kan ook zijn dat staatssteunbepalingen ertoe
leiden dat de subsidie lager dan de maximale verlening wordt vastgesteld, bijvoorbeeld omdat onder een
maximaal staatssteunpercentage moet worden gebleven om binnen een vrijstelling te kunnen blijven vallen.

Artikel 1.5.3. Subsidies vanaf € 125.000
1.

Indien de subsidieverlening € 125.000, of meer bedraagt, dient de subsidieontvanger uiterlijk 13 weken na het
verricht zijn van de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, of binnen een in de regeling of
verleningsbeschikking op te nemen afwijkende termijn, een aanvraag tot vaststelling in bij Gedeputeerde
Staten.

2.

De aanvraag tot vaststelling bevat een inhoudelijk verslag, een kostenverantwoording en, indien in de
subsidieparagraaf of de verleningsbeschikking als zodanig verplicht, een accountantsverklaring conform het
controleprotocol.
Toelichting: Het controleprotocol is volgens een door Gedeputeerde Staten voorgeschreven model en te vinden
op www.overijssel.nl/subsidie. Niet in alle gevallen wordt een accountantsverklaring gevraagd: in de
subsidieparagraaf of de verleningsbeschikking wordt expliciet opgenomen wanneer het wel aan de orde is.

3.

Uit het inhoudelijk verslag als bedoeld in het tweede lid blijkt in welke mate de activiteiten, waarvoor de subsidie
is verleend, zijn gerealiseerd.
Toelichting:Het inhoudelijk verslag is vormvrij en mag daarmee een al voor andere doeleinden opgesteld
verslag zijn, zolang het maar voldoende informatie geeft om vast te kunnen stellen in welke mate de activiteiten
zijn gerealiseerd. Wanneer de activiteiten niet of niet geheel of niet volgens de voorschriften zijn gerealiseerd,
wordt de subsidie naar redelijkheid lager of op nihil vastgesteld. Daarbij wordt rekening gehouden met
eventuele bijzondere omstandigheden.

4.

5.

Uit de kostenverantwoording als bedoeld in het tweede lid blijkt wat het totale bedrag is van de gerealiseerde
subsidiabele kosten van de activiteiten en de dekking daarvan is, gespecificeerd naar:
a.

loonkosten per medewerker in loondienst, met het bijbehorend uurtarief;

b.

de afschrijvingskosten per machine of apparaat naar rato gebruik; en

c.

de kosten van derden per factuur.

Indien de activiteiten zijn gerealiseerd, wordt de subsidie vastgesteld op basis van de werkelijke subsidiabele
kosten. Daarbij wordt uitgegaan van het in de subsidieparagraaf of de verleningsbeschikking genoemde
subsidiepercentage, met als maximum het verleende bedrag.
Toelichting: Indien de subsidiabele kosten lager uitvallen, dan zal de subsidie lager worden vastgesteld. De
subsidie is een maximale bijdrage waarbij de provincie optreedt als (mede)financier. Meer subsidie ontvangen
dan nodig is, is om die reden niet aan de orde. Is in de verleningsbeschikking bijvoorbeeld opgenomen dat de
subsidie 40% van de begrote kosten bedraagt, dan geldt dat percentage ook bij de vaststelling van de subsidie.
Vanuit financiële beheersbaarheid is de subsidie uiteindelijk nooit meer dan het maximaal verleende bedrag.

Artikel 1.5.4. Beslistermijn vaststelling subsidie
Gedeputeerde Staten stellen binnen 22 weken na ontvangst van de aanvraag tot subsidievaststelling de subsidie vast.
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Paragraaf 6.15

HRM scholingsregeling MKB

Gedeputeerde Staten willen MKB bedrijven stimuleren om de duurzame inzetbaarheid van werkenden op de arbeidsmarkt te
vergroten. Up to date kennis en vaardigheden zijn van groot belang om tot op hoge leeftijd te kunnen blijven werken. De
mogelijkheid om opleidingen te volgen en zich te blijven ontwikkelen is noodzakelijk gezien de snelle technische
veranderingen. Het heeft een positieve impact op de motivatie van werknemers om langer door te werken.
MKB bedrijven gevestigd in Overijssel kunnen op grond van deze regeling de helft van de kosten voor een HRMscan en
maatwerkontwikkeltrajecten voor medewerkers, die niet hoger dan een MBO niveau 3 opleiding hebben gevolgd,
gesubsidieerd krijgen.

Artikel 6.15.1 Begripsbepalingen
In deze paragraaf wordt verstaan onder:
–

HRM scan: een scan welke inzicht geeft in de behoefte aan maatwerkontwikkelingstrajecten voor de werknemers in
dienst bij het MKB bedrijf en die wordt uitgevoerd door een derde;

–

maatwerkontwikkeltraject: een ontwikkelingstraject voor de medewerkers in dienst bij het MKB bedrijf, gericht op
competenties, vaardigheden en kennis met het oog op de snelle technologische ontwikkelingen, met als doel
versteviging van de concurrentiepositie van het bedrijf en duurzamere inzetbaarheid van de huidige werknemers;
Toelichting: Voorbeelden van technologische ontwikkelingen zijn automatisering, robotisering en 3dprinting.
Scholingsontwikkelingstrajecten zijn bijvoorbeeld gericht op vakgerelateerde en/of 21e eeuwse vaardigheden zoals
vastgesteld door het SLO (Stichting Leerplan Ontwikkeling). Dit betreffen de volgende vaardigheden: creatief
denken, probleem oplossen, computational thinking, informatie vaardigheden, ICT basis vaardigheden, media
wijsheid, communiceren, samenwerken, sociale & culturele vaardigheden, zelfregulering, kritisch denken.

–

scholingsontwikkelplan: een plan waarin de behoefte aan en uitvoering van maatwerkontwikkelingstrajecten voor
de medewerkers in dienst bij het MKB bedrijf, nader is uitgewerkt.

Artikel 6.15.2 Subsidiabele activiteiten
Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verstrekken voor het uitvoeren van:
a.

een HRMscan;

b.

de volgende maatwerkontwikkeltrajecten:
i.

arrangement 1:maatwerkontwikkeltrajecten voor minimaal vier medewerkers die niet hoger dan een
MBO 3 opleiding hebben gevolgd;

ii.

arrangement 2:maatwerkontwikkeltrajecten voor minimaal acht medewerkers die niet hoger dan een
MBO 3 opleiding hebben gevolgd.

Artikel 6.15.3 Criteria
Een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 6.15.2 voldoet aan de volgende criteria:
a.

de aanvrager is een MKB bedrijf met een vestiging in Overijssel;

b.

[Vervallen]

c.

indien de te verstrekken subsidie staatssteun oplevert in de zin van artikel 107 eerste lid van het VWEU, dan moet
de subsidie voldoen aan de deminimisverordening.

Toelichting: Voor werknemers in dienst bij de aanvrager die een opleiding van een hoger niveau dan MBO 3 hebben gevolgd
kunnen ook maatwerkontwikkeltrajecten worden opgesteld, maar de kosten die hieraan verbonden zijn komen niet voor
subsidie in aanmerking.

Artikel 6.15.4 Grondslag
De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 10.000,– per aanvraag voor
arrangement 1 en een maximum van € 20.000, per aanvraag voor arrangement 2.
Toelichting: De afdracht van bedrijven aan opleidingsfondsen kan worden ingezet als cofinanciering.

Artikel 6.15.5 Subsidiabele kosten
In afwijking van artikel 1.1.5 zijn uitsluitend de volgende kosten subsidiabel:
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a.

kosten van derden;

b.

verletkosten, bestaande uit de loonkosten als bedoeld in artikel 1.1.5 eerste lid onder a, voor het vrijmaken van de
aan het maatwerkontwikkeltraject deelnemende medewerkers.
toelichting: Verletkosten worden alleen door vast personeel gemaakt als zij hun opleiding onder werktijd volgen.

Artikel 6.15.6 Subsidieplafond
Gedeputeerde Staten stellen jaarlijks een subsidieplafond vast.

Artikel 6.15.7 Aanvullende stukken bij de aanvraag tot subsidieverlening
1.

De aanvrager maakt bij de aanvraag gebruik van het aanvraagformulier ‘HRM scholingsregeling MKB’

2.

In aanvulling op artikel 1.2.1 overlegt de aanvrager indien de aanvraag uitsluitend het uitvoeren van
maatwerkontwikkeltrajecten betreft een HRM scan of scholingssontwikkelplan, welke niet ouder is dan 6 maanden,
en waarin tenminste is beschreven:
a.

de behoefte aan maatwerkontwikkeltrajecten;

b.

op welke wijze het maatwerkontwikkeltraject bijdraagt aan de ontwikkeling van competenties,
vaardigheden en kennis van de medewerkers met het oog op de snelle technologische ontwikkelingen;
en

c.

op welke wijze de concurrentiepositie van het bedrijf en duurzamere inzetbaarheid van de huidige
medewerkers wordt verstevigd.

Artikel 6.15.8 Weigeringsgrond
In aanvulling op artikel 1.1.7 weigeren Gedeputeerde Staten de subsidie indien:
a.

aan de aanvrager al subsidie is verstrekt op basis van deze subsidieparagraaf;

b.

de aanvraag uitsluitend het uitvoeren van een HRM scan betreft.

Artikel 6.15.9 Verplichtingen subsidieontvanger
In aanvulling op de artikelen 1.4.1, 1.4.5 en 1.4.6 zijn activiteiten als bedoeld in artikel 6.15.2 uiterlijk 12 maanden na de
datum van verlening van de subsidie uitgevoerd.

Artikel 6.15.10 Vaststelling subsidie
In afwijking van artikel 1.5.1 wordt de subsidie conform artikel 1.5.2 eerste lid vastgesteld op basis van werkelijk gemaakte
kosten en overlegt de aanvrager een bestuursverklaring als bedoeld in artikel 1.4.2.
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