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Burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp  stellen op grond van artikel 4:81;1 en 
artikel  4:81;2 van de Algemene wet bestuursrecht  vast de: 
beleidsregels eigen vermogen en reserves subsidieontvanger 2014 
 
Artikel 1 Reikwijdte 
De beleidsregels hebben betrekking op het eigen vermogen en de reserves van de 
subsidieontvanger. 
 
Artikel 2 Verwijzing 
Ter motivering van een besluit door of namens het college genomen kan worden volstaan met een 
verwijzing naar deze beleidsregels (art. 4:82 Awb). 
 
Artikel 3 Verplichtingen subsidieontvanger 
1. Ook de ontvanger van een subsidie ≥ € 5.000-≤ € 50.000 moet bij de aanvraag tot 
subsidievaststelling een financieel verslag dan wel een jaarrekening, een bestedingsplan van 
bestemmingsreserves en een vermelding van de omvang van een egalisatiereserve (art. 4:61 Awb) 
indienen. 
2. In een bestedingsplan staan vermeld: de bestemming, de onttrekkingen en/of toevoegingen, de 
omvang van de reserve per 31 december van enig jaar en de voorgenomen bestedingsdatum. 
 
Artikel 4 Gebruik subsidiegelden 
1. Het hebben van voldoende gelden is een reden om de subsidie te weigeren. 
2. Subsidiegelden waarvoor het college geen toestemming geeft deze te gebruiken voor de vorming 
van of toevoeging aan bestemmingsreserves of voor een egalisatiereserve, kunnen worden 
teruggevorderd.  
 
Artikel 5 Reservevorming 

1. Het college kan het vormen van een egalisatiereserve omwille van het bedrijfsrisico toestaan. 
2. Het college kan het vormen van een bestemmingsreserve toestaan. 
3. Het college bepaalt in alle gevallen de maximale hoogte van de reserve. 
 

Artikel 6 Toestemming en vereisten bestemmingsreserve 
1. Voor de toestemming om subsidie van de gemeente Leiderdorp toe te mogen voegen aan een 
reserves te en/of de bestemming van een reserve te wijzigen kan schriftelijk een verzoek daartoe aan 
het college worden gedaan. 
2. De toestemming wordt door het college schriftelijk verleend of gemotiveerd geweigerd. 
 
Artikel 7 Werking 
Deze beleidsregels gelden voor aanvragen voor (vaststelling van) reguliere subsidies en 
productsubsidies en voor besluiten door of namens het college genomen naar aanleiding van die 
subsidieaanvragen. 
 
Artikel 8 Inwerkingtreding 
Deze beleidsregels treden in werking op 1 mei 2014. 
 
Leiderdorp, 29 april 2014 


