Oplegger subsidieregister Venlo 2018
Beste lezer,
In bijgaand document treft u het subsidieregister 2018. In dit overzicht staan alle subsidies
die in 2018 door de gemeente Venlo op grond van de Algemene subsidieverordening Venlo
2010 (AsV) en door het college vastgestelde subsidieregels zijn verleend. In deze oplegger
geven wij u een korte toelichting op dit register en de kaders waarbinnen dit tot stand is
gekomen.
Met vragen over de inhoud van het subsidieregister, kunt u terecht bij team Vitaal, Zorg en
Veiligheid, te bereiken via e-mail be.peters@venlo.nl of per telefoon 14077.
Algemene subsidieverordening Venlo (AsV)
In de Algemene wet bestuursrecht is geregeld dat in principe alle subsidies die de overheid
toekent een wettelijke grondslag moeten hebben. In dat kader is door de gemeenteraad van
Venlo in 2010 een Algemene subsidieverordening (AsV) vastgesteld, die de basis is voor tal
van subsidies. In de verordening staat voor welke activiteiten subsidie kan worden verleend.
Daarbij kan gedacht worden aan activiteiten zoals peuterspeelzaalwerk, ontwikkeling en
welzijn van ouderen, jeugd- en jongeren, amateurkunstbeoefening, lokale media en topsport.
Het college van burgemeester en wethouders heeft voor een aantal specifieke activiteiten
subsidieregels vastgesteld. In deze regels is uitgewerkt hoeveel subsidie beschikbaar is en
welke criteria van toepassing zijn bij de beoordeling van een subsidieaanvraag.
Het subsidieregister bevat alle subsidies die de gemeente Venlo in 2018 op grond van deze
verordening, of de subsidieregels als uitwerking daarvan, heeft verleend.
De volledige tekst van de verordening en de subsidieregels is te raadplegen op www.venlo.nl
en www.overheid.nl.
Leeswijzer subsidieregister
Het subsidieregister is gecategoriseerd naar beleidsveld (algemeen, cultuur, onderwijs,
sport, welzijn, toerisme) en daarbinnen naar subsidieregels. Er is geen onderscheid gemaakt
naar soorten subsidies (eenmalig of structureel). In de 1e kolom staat de aanvrager en in de
2e kolom het verleende subsidiebedrag 2018.
Bij de subsidies, verleend op grond van de subsidieregel topsport, is (omwille van privacy)
het totaal aan individueel verleende subsidies weergegeven, met vermelding van het aantal
individueel toegekende subsidies en de bandbreedte daarvan.
Garantstellingen die hun grondslag vinden in de AsV zijn niet opgenomen in het register.
Het betreft dan namelijk subsidies die na verlening niet daadwerkelijk worden uitbetaald,
maar eerst nadat de garantstelling door een bepaalde derde wordt ingeroepen. Dit is pas
mogelijk als de subsidieaanvrager zijn financiële verplichtingen ten opzichte van deze derde
niet nakomt.
Tot slot nog het volgende. In het overzicht worden verschillen zichtbaar tussen de mate van
subsidiëring per categorie subsidies. Zo worden activiteiten op het gebied van cultuur op het
eerste gezicht meer gesubsidieerd dan sportverenigingen. Daarbij dient de kanttekening te
worden geplaatst, dat subsidie slechts één van de manieren is waarop de gemeente
activiteiten stimuleert. De eerder genoemde garantstellingen, die niet ongebruikelijk zijn bij
activiteiten in het kader van sport, en bijvoorbeeld het hanteren van maatschappelijke
huurtarieven voor gemeentelijke sportaccommodaties zijn voorbeelden van andere manieren
waarop de gemeente activiteiten faciliteert en ondersteunt.

