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GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND 
 
Maken bekend dat Provinciale Staten van Gelderland op 16 februari 2011, onder nr. PS2011-77, 
het volgende besluit hebben genomen: 
 
PROVINCIALE STATEN VAN GELDERLAND 
 
Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten van Gelderland inzake de eerste wijziging van de 
Subsidieverordening vitaal Gelderland 2011; 
 
Gelet op artikel 105, eerste lid, juncto 143, eerste lid, van de Provinciewet; 
 
BESLUITEN 
 
Vast te stellen de volgende regeling: 
 
Eerste wijziging van de Subsidieverordening vitaal Gelderland 2011 
 
Artikel I 
 
De Subsidieverordening vitaal Gelderland 2011 wordt als volgt gewijzigd: 
 
A. Het eerste lid van artikel 1.3 komt te luiden: 
1. Een subsidie wordt uitsluitend verstrekt: 

a. voor eenmalige activiteiten of het starten van activiteiten; 
b. voor kosten die rechtstreeks zijn toe te rekenen aan de totstandkoming van activiteiten 

waarvoor subsidie wordt verstrekt, en 
c. als de begroting van de activiteit sluitend is. 

 
B. Er wordt een lid toegevoegd aan artikel 1.3, luidende: 
6. Indien Gedeputeerde Staten regels hebben vastgesteld als bedoeld in artikel 1.2, tweede lid, 
wordt subsidie op grond van de desbetreffende titel slechts verstrekt overeenkomstig de vastge-
stelde regels, behoudens het bepaalde in artikel 7.1. 
 
C. Artikel 3.2.3 wordt als volgt gewijzigd: 
1. Voor de tekst wordt de aanduiding “1” geplaatst. 
2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende: 

2. In afwijking van artikel 1.4, aanhef en onder b en artikel 2.1 mogen ten aanzien van subsi-
dies in het kader van grondverwerving en pachtafkoop ten behoeve van natuur, de activitei-
ten zijn voltooid voordat de subsidie wordt aangevraagd. 
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D. Er wordt een titel toegevoegd, luidende: 
Titel 3.4 Externe veiligheid 
 
Artikel 3.4.1 Subsidiabele activiteiten 
Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten die voortvloeien uit het Uitvoeringsprogramma 
Externe Veiligheid 2011-2014. 
 
Artikel 3.4.2 Aanvrager 
Subsidie wordt verstrekt aan openbare lichamen die zijn ingesteld op grond van de Wet ge-
meenschappelijke regelingen. 
 
Artikel 3.4.3 Bijzondere bepalingen 
1. In afwijking van artikel 1.3, eerste lid, aanhef en onder a en artikel 1.3, tweede lid, kan ten 

behoeve van periodieke of doorlopende activiteiten maximaal viermaal subsidie worden ver-
strekt; 

2. Onverminderd het in artikel 3.1, tweede lid, van de AsG bepaalde, kunnen subsidies van 
meer dan € 25.000,-- worden vastgesteld zonder voorafgaand besluit tot subsidieverlening. 

 
E. Artikel 4.1.1 wordt als volgt gewijzigd: 
Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel l door een puntkomma, wordt een 
onderdeel toegevoegd, luidende: 
m. activiteiten die in overeenstemming zijn met verplichtingen ingevolge specifieke rijksbijdra-

gen op grond van de Wet BDU verkeer en vervoer. 
 
F. Artikel 5.3.1 komt te luiden: 
Artikel 5.3.1 Subsidiabele activiteiten 
Subsidie kan worden verstrekt ten behoeve van activiteiten ter uitvoering van het sociaal en 
jeugdbeleid Gelderland ten behoeve van de thema’s: 
a. bevordering maatschappelijke participatie; 
b. afstemmen jeugdzorg – jeugdbeleid; 
c. ontwikkeling en vernieuwing sociaal beleid; 
d. zorg; 
e. intensief beschermd wonen met zorg; 
f. palliatieve zorg; 
g. activiteiten die in overeenstemming zijn met de verplichtingen ingevolge specifieke rijksbij-

dragen. 
 
G. Artikel 5.3.2 vervalt en artikel 5.3.3 wordt vernummerd tot artikel 5.3.2 en artikel 5.3.4 wordt 
vernummerd tot artikel 5.3.3. 
 
H. Artikel 6.1.3 wordt als volgt gewijzigd: 
1. Voor de tekst wordt de aanduiding “1” geplaatst. 
2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende: 

2. Voor zover de bepalingen van deze regeling of de AsG afwijken van de regels die van toe-
passing zijn op de verstrekking van subsidie in het kader van het Operationeel programma 
EFRO 2007-2013 zijn laatstgenoemde regels van toepassing op de verstrekking van subsi-
die op grond van deze titel. 

 
I. Artikel 6.2.3 komt te luiden: 
Artikel 6.2.3 Bijzondere bepalingen 
1. Onverminderd het in artikel 3.1, tweede lid, van de AsG bepaalde, kunnen subsidies van 

meer dan € 25.000,-- worden vastgesteld zonder voorafgaand besluit tot subsidieverlening. 
2. In afwijking van artikel 7.2, eerste lid, van de AsG bedragen de voorschotten ten hoogste 

95% van de verleende subsidie. 
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Artikel II 
De onderdelen A, B, C, E, F, G, H en I van artikel I treden in werking op de dag na publicatie in 
het Provinciaal Blad en onderdeel D van artikel I van deze regeling treedt in werking op een door 
Gedeputeerde Staten te bepalen tijdstip. 
 
 
Provinciale Staten voornoemd 
 
Gegeven te Arnhem,17 februari 2011  - zaaknummer 2010-020425 
Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland, 
mw. M.J.A. van den Berg 
afdelingsmanager Subsidieverlening 
 
 
 
 
 
Uitgegeven, 17 februari 2011  
De secretaris, 
drs. P.P.L. van Kalmthout 


