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AANVRAAG SUBSIDIEVASTSTELLING          GEMEENTE ENKHUIZEN 

 
Voor het indienen van de aanvraag tot subsidievaststelling moet gebruik worden gemaakt van dit 
aanvraagformulier. Dit formulier dient vóór 1 april na afloop van het betreffende subsidiejaar, of 
binnen 16 weken na sluiting van het boekjaar in het bezit te zijn van de gemeente. Indien na afloop 
van deze termijn de aanvraag niet of niet volledig is ingediend stelt het college de subsidie ambtshalve 
vast. Dit kan gevolgen hebben voor de hoogte van de definitieve subsidievaststelling. In bijzondere 
gevallen kunt u (met redenen omkleed) een verzoek tot uitstel van de aanvraag tot subsidievaststelling 
richten aan het college van burgemeester en wethouders. 

 

 
 
 
Gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening 
gemeente Enkhuizen 2016 (hoofdstuk 6) dient het bestuur van onderstaande organisatie een 
aanvraag tot subsidievaststelling in. 
 
 
Naam aanvragende organisatie  _________________________________________________ 
 
 
Zaaknummer subsidieaanvraag  _________________________________________________ 
(waarvoor vaststelling wordt aangevraagd) 
 
Naam contactpersoon   _________________________________________________ 
 
 
Telefoonnummer contactpersoon           Vast:_____________________________________________ 
 

Mobiel:___________________________________________ 
 
 
E-mailadres contactpersoon   _________________________________________________ 
 
 
 
Toe te voegen bijlagen: 
 
Verantwoording subsidies tussen de € 5.000,- en € 50.000,- (art. 16 ASV 2016) 
Indien het totaal ontvangen subsidiebedrag tussen € 5.000,- € 50.000,- ligt volstaan: 

1. een inhoudelijk verslag waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend zijn 
verricht en waarin wordt aangegeven in hoeverre de beoogde doelstellingen en resultaten zijn 
gerealiseerd; 

2. een jaarrekening. 
 
Verantwoording subsidies hoger dan € 50.000,- (art. 17 ASV 2016) 
Indien het totaal ontvangen subsidiebedrag € 50.000,- bevat de aanvraag: 

1. een inhoudelijk verslag waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend zijn 
verricht en waarin wordt aangegeven in hoeverre de beoogde doelstellingen en resultaten zijn 
gerealiseerd; 

2. een overzicht van de gesubsidieerde activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en 
inkomsten (financieel verslag of jaarrekening); 

3. een balans van het afgelopen subsidietijdvak een toelichting daarop en; 
4. een accountantsverklaring, opgesteld door een onafhankelijk accountant. 
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Ondertekening: 
 
Namens de aanvrager, de daartoe statutair of anderszins bevoegden, 
 
 
Datum _______________________ Plaats   __________________________________________ 
 
 
 
______________________________________    _______________ (naam + handtekening + functie)   

 
 
______________________________________    _______________ (naam + handtekening + functie) 
 
 
______________________________________    _______________ (naam + handtekening + functie)  
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Toelichting aanvraag tot subsidievaststelling 
 
Het verstrekken van een subsidie vindt plaats in twee fasen: de fase van de subsidieverlening en de 
fase van de subsidievaststelling. Het zijn twee gescheiden trajecten met aparte besluitvorming. De 
beschikking tot de subsidievaststelling is gebaseerd op de inhoudelijke en financiële verantwoording 
van de subsidieontvanger, ofwel het jaarverslag en de jaarrekening. 
 
Met toepassing van artikel 4:37 lid 1 sub f en artikel 4:44 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht, 
legt het college subsidie ontvangende instellingen conform artikel 16 en 17 van de Algemene 
Subsidieverordening Enkhuizen 2016, de volgende verplichtingen op: 
 

 Instellingen die een structurele activiteitensubsidie ontvangen, dienen vóór 1 april volgend op 
het op kalenderjaar dan wel binnen 16 weken na sluiting van het boekjaar een financieel en 
inhoudelijk verslag in bij het college. 

 
Stuur dit formulier volledig ingevuld, ondertekend en voorzien van de nodige bijlagen per post naar; 
 

Gemeente Enkhuizen 
College van burgemeester en wethouders 
t.a.v. Afdeling Samenleving / A. Koopen 
Postbus 11 
1600 AA  ENKHUIZEN 

 
Hersteltermijn 
Wanneer de aanvraag tot subsidievaststelling qua verslaglegging niet voldoet aan de vereisten zoals 
die gesteld zijn in de Algemene wet bestuursrecht en in artikel 18 van de Algemene 
subsidieverordening gemeente Enkhuizen 2016, wordt een hersteltermijn geboden met het verzoek 
om de aanvraag aan te vullen. 
 
Vaststelling subsidie bij onvolledige aanvraag 
Indien na afloop van de hersteltermijn de aanvraag tot vaststelling niet, dan wel nog steeds niet 
volledig is ingediend, stelt het college de subsidie ambtshalve vast. Dit kan gevolgen hebben voor de 
hoogte van de definitieve subsidievaststelling.  
 
Beslistermijn 
Wij beslissen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien weken op uw aanvraag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


