Beleidsregel incidentele subsidies promotie centrumvernieuwing
Behorende bij de Algemene subsidieverordening 2012
Collegebesluit d.d. 18-12-12 reg.nr.
Publicatiedatum:
Programma: Centrumvernieuwing Emmen
Regeling:
Artikel 1: Bijzondere begripsomschrijvingen
Subsidieplafond: het totale bedrag dat per jaar beschikbaar is voor het verstrekken van
subsidies op basis van deze beleidsregel.
Verslag van verrichte activiteiten: het bij de subsidievaststelling te overleggen document,
waarin beschreven is hoe de activiteiten waarvoor subsidie is aangevraagd verlopen zijn en in
welke mate de doelstellingen die met het uitvoeren van de activiteiten beoogd waren, behaald
zijn. Uit het verslag van de verrichte activiteiten moet blijken of aan de subsidievoorwaarden is
voldaan.
Promotie centrumvernieuwing: omvat onder meer alle activiteiten ter promotie van het centrum
van Emmen (Vlinderstad, Noord, Wilhelminastraat) tijdens de periode van centrumvernieuwing
(de bouwfase).

Artikel 2: Doel
De gemeente Emmen vindt het belangrijk dat het centrum van Emmen aantrekkelijk blijft voor
bezoekers, tijdens de bouwwerkzaamheden in het kader van de centrumvernieuwing. De
periode waarin bezoekers overlast zouden kunnen ondervinden, duurt circa 3 jaar.
Hiermee beantwoordt de gemeente bovendien aan het verzoek van de provincie Drenthe en de
ondernemers in het centrum, om gezamenlijk op te trekken in het aantrekkelijk houden van het
centrum tijdens de bouwwerkzaamheden.
Artikel 3: Doelgroep
Natuurlijke persoon of rechtspersoon zonder winstoogmerk die incidentele activiteiten
ontplooit op het gebied van de promotie van het centrum gedurende de periode van
centrumvernieuwing.
Artikel 4 De aanvraag
1. Bij indiening van de subsidieaanvraag dient een activiteitenplan en een begroting
voor de activiteit te worden geleverd.
2. De aanvragen kunnen het gehele jaar door worden ingediend.
Artikel 5: Toetsingscriteria
De in artikel 4 genoemde aanvrager kan aanspraak maken op subsidie voor zover de
activiteiten:
- een incidenteel karakter hebben; en
- kunnen worden gekwalificeerd als projecten of manifestaties op het gebied van
de promotie van het centrum gedurende de centrumvernieuwing; en

- een bijdrage leveren aan de kaders benoemd in het citymarketingbeleid 2012-2016 van de
gemeente Emmen; en
- aansluiten op de strategische ambitie van de gebiedsontwikkeling Emmen Centrum; en
- aanvullend zijn op het bestaande aanbod van activiteiten dat wordt uitgevoerd ter promotie van
het centrum; en
- een samenwerking met andere bedrijven of ondernemers in het centrum, waaronder in elk
geval Dierenpark Emmen, laten zien; en
- een substantieel aantal inwoners en/of bezoekers van de gemeente Emmen bereiken.
Artikel 6: Weigeringgronden
Naast de weigeringgronden genoemd in de Algemene subsidie verordening en de Algemene
wet bestuursrecht wordt de subsidie niet verleend indien:
a. niet voldaan is aan de eisen en criteria in deze regeling.
b. het subsidieplafond is bereikt.
c. het tijdsverloop tussen de dag waarop de aanvraag is ingediend en de dag waarop
de activiteit plaats vindt korter is dan 8 weken.
d. de totale financiering, inclusief de subsidie, zodanig krap is dat een kwalitatief
voldoende uitvoering van de activiteiten in gevaar komt.
Artikel 7: Hoogte subsidie
De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal de helft van de subsidiabele kosten.
Artikel 8: Subsidieplafond en verdeelregels
1. Voorafgaand aan elk kalenderjaar wordt een subsidieplafond vastgesteld en bekend
gemaakt.
2. Een aanvraag die voldoet aan de criteria van deze beleidsregel wordt toegekend voor
zover het subsidieplafond niet is overschreden. De volgorde van binnenkomst van de
aanvraag is bepalend.
Artikel 9: Verlening en vaststelling
1. Per jaar kunnen meerdere aanvragen worden ingediend en verleend. Aan de toekenning van
de subsidie kunnen geen rechten worden ontleend voor subsidie in volgende jaren.
2. De subsidie wordt verleend voor door het college geaccepteerde kosten.
3. Het vaststellen van subsidie zonder een voorafgaand besluit tot subsidieverlening
geschiedt overeenkomstig het door het college vastgestelde bedrag voor directe
subsidievaststelling.
Artikel 10: Betaling
1. Na bekendmaking van de beschikking tot subsidieverlening wordt binnen 6 weken
een voorschot betaald van 90% van de verleende subsidie, met uitzondering van het
bepaalde in artikel 9 lid 3.
2. Na bekendmaking van de beschikking tot subsidievaststelling wordt, eventueel onder
verrekening van het uitbetaalde bedrag, het restantbedrag binnen 6 weken betaald.
3. Voor zover in de beschikking tot vaststelling wordt geconcludeerd dat het betaalde
voorschot hoger is dan het bedrag van de vastgestelde subsidie, wordt
belanghebbende verzocht dit bedrag binnen 6 weken na bekendmaking van de
beschikking terug te betalen.

Artikel 11: Inwerkingtreding
Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 januari 2013.
Voor zover een aanvraag is ingediend voor 1 januari 2013 wordt hierop beslist op grond van
het beleid zoals dat gold tot 1 januari 2013.
Artikel 12: Citeertitel
Deze beleidsregel kan worden aangehaald als beleidsregel incidentele subsidies promotie
centrumvernieuwing.
Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Emmen, gehouden op 18 december 2012.
De gemeentesecretaris,

De burgemeester,

A.J. Mewe

C.Bijl

Het subsidieplafond behorende bij deze beleidsregel bedraagt : € 50.000,-

