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Betreft: vooraankondiging

over uw verantwoording

voor de vaststelling subsidie

2016

Geacht bestuur,
In verband met de aan u verleende subsidie

2016 vragen wij uw aandacht voor het

volgende:
Vaststelling
van de subsidie 2016.
Na afloop van het subsidiejaar dient u aan de hand van een inhoudelijke verantwoording,
aan te tonen dat de activiteiten hebben plaatsgevonden
subsidieverlening.
verantwoording

in overeenstemming

Op basis daarvan stellen wij het subsidiebedrag
(aanvraag tot subsidievaststelling)

met de

vast. Uw

dient voor 1 me; 2017 in ons bezit te

zijn.
De aanvraag tot vastste/ling bevat:
een inhoudelijk verslag, waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor de subsidie is
verleend, zijn verricht; Voeg bewijsstukken

toe om aannemelijk te maken dat de

activiteiten zijn uitgevoerd. Denk hierbij aan foto's, krantenknipsels,
deelnemerslijsten

et cetera.

Op tijd
Zorg ervoor dat u uw aanvraag tot subsidievaststelling

op tijd indient, uiterlijk veer 1 mei

volgend op het subsidiejaar. Daarmee voorkomt u dat uw subsidie wordt verlaagd met:
•

5 % als de aanvraag binnen een maand na het verstrijken van de
indieningstermijn

•

wordt ingediend;

10% als de aanvraag binnen twee maanden na het verstrijken van de

indieningstermijn wordt ingediend;
Na twee maanden wordt de subsidie ambtshalve vastgesteld maar dan wel met een
verlaging van 10% en wordt er uitgegaan van een schatting van de gemaakte kosten op
basis van de beschikbare gegevens.
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Heeft u vragen?
Ais u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met Giel Janssen, telefoonnummer
- 2388331. Of stuur een e-mail naarg.janssen@eindhoven.nl.

Met vriendelijke groet,
Namens burgemeester
Afdelingshoofd

en wethouders van Eindhoven,

Gebiedsexpertise,

/1
Dhr. H. Zoetmulder
Bijlage(n):

Artikel 2 Beleidsregels sanctionering

termijnoverschrijding

ontvangers

2

subsidie
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Bijlage 1

8eleidsregels
Artikel
1.

sanctionering

2 Aanvraagtermijn

termijnoverschrijding
subsidie

subsidie

ontvangers

vaststelling

Ais een subsidie ontvanger van een subsidie tot en met €5.000,-, bij toepassing
van een steekproef, niet heeft voldaan aan de termijn die voor het aanleveren
van verantwoordingsgegevens
subsidiebedrag

2.

wordt gesteld, wordt het vast te stellen

verlaagd.

Ais een subsidie ontvanger van een subsidie van meer dan €5.000,- niet heeft
voldaan aan wat bepaald is ten aanzien van de aanvraagtermijn
vaststelling van subsidie in de ASV of de subsidieregeling,
stellen subsidiebedrag

3.

verlaagd.

Bij termijnoverschrijdingen

zoals bedoeld in het eerste lid en tweede lid wordt

het vast te stellen subsidiebedrag
a.

voor

wordt het vast te

gekort met een percentage van:

5% met een minimum van €50,- en een maximum van € 25.000,indien de aanvraag wordt ontvangen op of na 1 mei en v66r 1 juni dan
wel op of na de aanvraag termijn voor vaststelling zoals bepaald in de
subsidieregeling

b.

en v66r 1 maand na het verstrijken van die termijn.

10% met een minimum van €100,- en een maximum van €50.000,indien de aanvraag wordt ontvangen op of na 1 juni en v66r 1 juli dan
wel op of na 1 maand en v66r 2 maanden na de aanvraag termijn voor
vaststelling zoals bepaald in de subsidieregeling.

4.

Bij ontvangst van de aanvraag tot vaststelling op of na 1 juli respectievelijk 2
maanden na de aanvraagtermijn
subsidieregeling,

5.

voor vaststelling zoals bepaald in de

wordt de subsidie ambtshalve vastgesteld.

Op verzoek van de subsidie ontvanger die valt onder de subsidieregeling,

wordt

een uitstel van maximaal vier weken verleend voor het indienen van de
aanvraag tot vaststelling van subsidie. Oit verzoek om uitstel moet v66r 1 mei
zijn ingediend dan wel v66r de termijn zoals bepaald in de subsidieregeling.
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