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Bijlage 1:  Vergelijking subsidieverordeningen 

In de onderstaande vergelijking van de drie bestaande subsidieverordeningen voor de basisbibliotheken, is de tekst van de subsidieverordening van  

Geldermalsen als uitgangspunt genomen en daarmee de verordeningen van Lingewaal en Neerijnen vergeleken. Andere formuleringen dan de formulering van 

Geldermalsen zijn hieronder terug te vinden. Verschillen in lay-out spelen in deze vergelijking geen rol.     

Geldermalsen, artikelsgewijs Lingewaal, idem Neerijnen, idem commentaar 

    

    

    

1. begripsbepalingen Niet opgenomen:  i. 
Samenwerkingsovereenkomst 

idem Begripsomschrijving 
“Samenwerkingsovereenkomst” is in 
de nieuwe verordening opgenomen. 

2. reikwijdte idem Idem -  

3. bevoegdheid college idem Idem -  

4. doelstelling subsidie idem Idem -  

5. producten en diensten idem Idem -  

6. de hoogte van de subsidie idem Idem -  

7. indexering subsidie idem Idem -  

8. bevoorschotting idem Idem -  

9. nieuwe aanvraag voor 
aanvullende subsidie 

idem Idem -  

10. algemene verplichtingen van de 
subsidieaanvrager 

idem Idem -  

11. algemene verplichtingen van de 
subsidieontvanger 

idem Idem -  

12. bepalingen betreffende de 
financiën van de 
subsidieontvanger  

idem Idem -  

13. aanvraagdatum 
 

idem, maar noemt Awb in plaats van Wet Idem  Verwijzing naar 4:35 Awb moet zijn 
4:5. Dit is aangepast in de nieuwe 
verordening en “wet” is vervangen door 
“Awb”  

14. algemene eisen bij de eerste 
subsidieaanvraag 

idem Idem -  

15. periodieke gegevens en 
bijzondere verplichtingen  bij een 

idem Idem -  
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aanvraag voor een 
budgetsubsidie 

16. afhandelingstermijn aanvragen idem Idem -  

17. beschikking tot 
subsidieverlening 

Idem  Idem  -  

18. de uitvoeringsovereenkomst idem Idem -  

19. weigeringsgronden idem Idem -  

20. algemeen idem Idem -  

21. aanvraagdatum idem Idem -  

22. verzoek om uitstel van het 
indienen van de gegevens tot 
vaststelling 

idem Idem -  

23. ambtshalve vaststelling idem Idem -  

24. gegevens bij de aanvraag tot 
vaststelling de subsidie 

idem Idem -  

25. beschikking tot 
subsidievaststelling 

idem Idem -  

26. intrekking en wijziging idem Idem -  

27. terugvordering idem Idem -  

28. weigeren voortzetting subsidie idem Idem -  

29. ontheffing idem Idem -  

30. hardheidsclausule idem Idem -  

31. inwerkingtreding Idem. Ook wordt vermeld dat deze 
verordening in de plaats komt van de 
budgetovereenkomst met de  Stichting 
Openbare Basisbibliotheek Rivierenland 
tot bekostiging van het lokale openbare 
bibliotheekwerk.  

idem In de nieuwe verordening wordt 
gemeld:  

‘De verordening treedt in werking op de 

dag  na de bekendmaking hiervan in het 

elektronisch gemeenteblad en werkt 

terug tot en met 1 januari 2020’.  
  

32. citeertitel idem idem Deze verordening wordt aangehaald 
als “Subsidieverordening Openbare 
Bibliotheek Rivierenland gemeente 
West Betuwe 2020”. 
 

vaststelling 26 juni 2007 vaststelling 31 mei 2007 vaststelling 30 november 2006 Vaststelling 31 maart 2020  
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