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Bijlage(n):

,QOHLGLQJ
Met de Wet dualisering provinciebestuur zijn uw en onze bevoegdheden veranderd. Uw staten concentreren zich
op kaderstelling, controle en vertegenwoordiging van de bevolking. U houdt de bevoegdheid verordeningen vast
te stellen. Bestuur is in eerste instantie onze taak geworden.
Met betrekking tot de Algemene subsidieverordening stellen wij in dit verband de volgende wijzigingen voor:
- subsidieaanvragen waarvoor geen of nog geen verordening of subsidieplafond geldt kunnen in volle omvang

door ons worden behandeld;
- de verplichting advies van een satencommissie te vragen voor subsidies boven 12.500,- vervalt.
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Besluit van provinciale staten van Utrecht van 8 december  2003 tot wijziging van de Algemene
subsidieverordening vanwege de dualisering

Provinciale staten van Utrecht;

Op het voorstel van gedeputeerde staten van 23 september  2003, CGC/CS, nr. 2003CGC000444i;

Gelet op artikel 145 van de Provinciewet;

Besluiten:

$UWLNHO�,
De Algemene subsidieverordening provincie Utrecht 19981 wordt als volgt gewijzigd.

A

In artikel 2, eerste lid, onder a, wordt "provinciale staten" vervangen door: gedeputeerde staten.

B

Artikel 3 komt te luiden:

$UWLNHO��
Indien provinciale staten een subsidie verlenen of vaststellen, nemen gedeputeerde staten de overige beslissingen
inzake de verstrekking, tenzij provinciale staten anders bepalen of uit een wettelijk voorschrift anders
voortvloeit.

C

Artikel 4 vervalt.

$UWLNHO�,,
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin het
wordt geplaatst.

Voorzitter,

Griffier,

1 Prov. blad 1997, 37, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 25 februari 2002, prov. blad 9.
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 7RHOLFKWLQJ
Aan Provinciale Staten,

Met de Wet dualisering provinciebestuur zijn uw en onze bevoegdheden veranderd. Uw staten concentreren zich
op kaderstelling, controle en vertegenwoordiging van de bevolking. U houdt de bevoegdheid verordeningen vast
te stellen. Bestuur is in eerste instantie onze taak geworden.
Met betrekking tot de Algemene subsidieverordening leidt dit tot de hierna aangegeven wijzigingen.

Ad A: In het huidige artikel 2, eerste lid, onder a, is bepaald dat het verstrekken van subsidies in afwachting van
de vaststelling van een verordening of in incidentele gevallen alleen door u kan worden gedaan. Deze
beslissingen zijn bestuur en daarom stellen wij voor dat de bevoegdheid op ons overgaat.

Ad B: In het huidige eerste lid van artikel 3 is nu al bepaald dat wij subsidies als hiervoor bedoeld wel kunnen
verstrekken als daarvoor een subsidieplafond is vastgesteld. Is geen plafond vastgesteld, dan kunnen wij de
desbetreffende aanvragen alleen maar afwijzen.
Als wij in alle gevallen subsidies kunnen verstrekken heeft deze regeling geen betekenis meer en kan zij
vervallen. De nu voorgestelde tekst is een herschrijving van de overblijvende leden twee en drie van het artikel.

Ad C: In het huidige artikel 4 is bepaald dat wij in alle gevallen een statencommissie horen over subsidies van
meer dan 12.500.
Alle subsidieverstrekking is echter bestuur. Daarom stellen wij voor ook deze bepaling te laten vervallen.

Gedeputeerde staten,

Voorzitter, B. Staal

Secretaris, H.H. Sietsma


