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Regio Groningen-Assen
In de stuurgroepvergadering van de Regio Groningen-Assen is op 12 maart 2021 dit Spelregelkader
vastgesteld. Dit Spelregelkader gaat in met terugwerkende kracht per 1 januari 2021.
Het Spelregelkader Regiofonds is opgesteld in aanvulling op het convenant Regio Groningen-Assen.
Het beschrijft de voorwaarden voor een subsidieverlening uit het regiofonds en de wijze waarop de
subsidie moet worden afgerekend.

Overwegende dat:
a) de Deelnemers aan de Regio Groningen-Assen een geactualiseerde visie voor de regio
Groningen-Assen hebben goedgekeurd genaamd "Toekomstagenda 2020-2025" hierna te
noemen de Visie;
b) in de Visie het samenwerken in de nieuwe netwerkorganisatie een prominente rol heeft
gekregen;
c) sinds 12 december 2020 een geactualiseerd convenant geldt van de Deelnemers aan de
Regio Groningen-Assen over de inzet op integrale ontwikkeling van de regio, zoals die is
neergelegd in de Visie, en dat zij zich er voor inzetten om de uitvoering ter hand te nemen;
d) de Deelnemers samenwerken, waarbij zij onder meer hun eigen beleid afstemmen op de
Visie, samen optreden met het regionale belang voor ogen, zoveel mogelijk als eenheid naar
buiten treden, onderlinge concurrentie nadelig voor realisering van de Visie vermijden, samen
en af zonderlijk zorgen voor verwerving van benodigde financiële middelen;
e) de Deelnemers samen aansprakelijk zijn voor de consequenties van besluiten van de
Stuurgroep;
f ) de Deelnemers zich afzonderlijk en samen inspannen om financiële middelen te genereren,
zowel uit eigen als uit andere bronnen, zoals fondsen van het Rijk en de Europese Unie;
g) er voor regionale medefinanciering van projecten die voor de regio belangrijk zijn een
Regiofonds is;
h) het verstrekken van subsidies aan Deelnemers van de Regio Groningen-Assen ook
gebaseerd is op vertrouwen in elkaar als medeoverheden, zoals bedoeld in de Regeling
inf ormatieverstrekking sisa;
i) het Regiobureau de vrijwillige samenwerking van de Deelnemers ondersteunt onder meer
door het financieel beheer van en de verantwoording over het Regiofonds;
j) de Stuurgroep Regio Groningen-Assen de regels voor subsidieverstrekking uit het Regiofonds
wil actualiseren en vastleggen in een spelregelkader Regiofonds G-A 2021;
k) bijzondere regels voor subsidieverstrekking in specifieke nadere regels kunnen worden
vastgelegd, zoals in bijlage A;
l) de Regio Groningen-Assen het belangrijk vindt, dat gecommuniceerd wordt dat de Regio één
van de f inanciers is van het project of programma, zoals aangeduid in bijlage B;
m) de aanvrager van een subsidie, gestart via bijlage C, verantwoordelijk is voor borging van
ruimtelijke kwaliteit in het project of programma;
n) het voor doelmatig besturen van en beslissen over subsidies gewenst is om hiertoe
bevoegdheden tot het nemen van besluiten te mandateren, machtiging te verstrekken voor het
verrichten van handelingen en volmacht te verlenen voor privaatrechtelijke rechtshandelingen;
Gelet op:
- titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht,
- het Convenant 2020;
Besluit:
I. Vast te stellen het:
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Spelregelkader voor subsidies Regio Groningen-Assen 2021
Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen
Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen
1. In dit spelregelkader wordt verstaan onder
a. AGVV: Verordening EU Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde
categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de
werking van de Europese Unie met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden
verklaard, PbEU L 187/1 van 26 juni 2014 en Verordening EU 2017/1084 van de Commissie
van 14 juni 2017 tot wijziging van Verordening EU Nr. 651/2014 wat betreft steun voor
haven- en luchthaveninfrastructuur, aanmeldingsdrempels voor steun voor cultuur en
instandhouding van het erfgoed en voor steun voor sportinfrastructuur en multifunctionele
recreatieve inf rastructuur, en regelingen inzake regionale exploitatiesteun voor ultraperifere
gebieden, en tot wijziging van Verordening EU Nr. 702/2014 wat betreft de berekening van
de in aanmerking komende uitgaven, PbEU L 156/1 van 20 juni 2017 (hierna ook aan te
duiden als AGVV);
b. Awb: Algemene wet bestuursrecht;
c. Europees steunkader: een mededeling, richtsnoer, kaderregeling, besluit of
vrijstellingsverordening op het gebied van staatssteun die de Europese Commissie of de
Raad van de Europese Unie, gelet op de artikelen 106, derde lid, 107, 108 of 109 van het
VWEU heef t vastgesteld;
d. Incidentele subsidie als bedoeld in artikel 4:23, derde lid, onderdeel d, van de Awb die niet is
gebaseerd op een wettelijk voorschrift;
e. LVV: Verordening (EU) Nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 waarbij bepaalde
categorieën steun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden op grond
van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie
met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PbEU 2014, L193/1);
f. Medeoverheid : gemeente, provincie of een openbaar lichaam, zoals bedoeld in artikel 1,
onder b, van de Regeling informatieverstrekking sisa of een samenwerkingsverband van
medeoverheden;
g. Spelregelkader: spelregelkader subsidies Regio Groningen-Assen 2021;
h. Projectsubsidie: subsidie voor een eenmalige activiteit, die naar zijn aard tijdelijk is;
i. RGA : Regio Groningen-Assen;
j. Secretaris/directeur: secretaris Stuurgroep Regio Groningen-Assen/directeur Regiobureau;
k. SiSa: f inanciële verantwoording door een Medeoverheid via de SiSa-bijlage in de eigen
jaarrekening over de besteding van een door een medeoverheid verstrekte subsidie;
l. Subsidieregeling: door de Stuurgroep regio Groningen-Assen vastgestelde nadere regels
voor subsidieverstrekking;
m. VWEU: Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie;
n. WNT: Wet normering topinkomens;
2. Voor zover begrippen niet zijn omschreven, hebben zij in deze regeling de betekenis die zij ook
hebben in relevante wetten of wettelijke voorschriften. Als in de wetten of de wettelijke
voorschriften een begripsbepaling ontbreekt, wordt bij de uitleg van een begrip aangesloten bij
hetgeen daaronder naar gangbaar spraakgebruik wordt verstaan.
Artikel 1.2 Reikwijdte
1. Deze regeling is van toepassing op de verstrekking, weigering en intrekking van subsidies door
de Stuurgroep Regio Groningen-Assen als bedoeld in artikel 4:23, eerste en derde lid, van de
Awb, met uitzondering van subsidies waarvoor bij afzonderlijke Subsidieregeling een
uitputtende regeling is getroffen.
2. De Stuurgroep Regio Groningen-Assen kan besluiten dat dit Spelregelkader buiten toepassing
blijf t als voor de te subsidiëren activiteiten subsidie wordt verstrekt door bestuursorganen van
andere medeoverheden.
3. De Stuurgroep Regio Groningen-Assen vermeldt in een besluit op grond van het tweede lid
welke regels in plaats van dit spelregelkader van toepassing zijn.
Artikel 1.3 Subsidie aan een medeoverheid en SiSa
1. Een subsidie aan een medeoverheid wordt financieel verantwoord via SiSa.
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2. De Stuurgroep Regio Groningen-Assen kan besluiten dat bepaalde artikelen van dit
spelregelkader buiten toepassing blijven bij subsidies die vallen onder de toepassing van SiSa.
Artikel 1.4 Uitgavenbegrippen en uurtarieven
1. De Stuurgroep Regio Groningen-Assen kan een uurtarief vaststellen voor de berekening van
de subsidiabele uitgaven voor de inzet van uren van eigen personeel. Als sprake is van een
vastgesteld uurtarief, wordt het subsidiabele tarief aan de hand daarvan berekend.
2. Bij een subsidie waarop een Europees steunkader van toepassing is komen alleen die tarieven
en uitgavenbegrippen in aanmerking die voldoen aan de eisen van het toepasselijke
steunkader.
Artikel 1.5 Niet subsidiabele uitgaven
1. Er wordt in ieder geval geen subsidie verstrekt voor:
a. uitgaven die zijn gemaakt voor de datum van indiening van de subsidieaanvraag, tenzij in de
subsidieregeling anders is bepaald;
b. uitgaven, gemaakt na het verstrijken van het tijdvak waarvoor subsidie is verleend;
c. uitgaven die niet rechtstreeks aan de activiteit toe te rekenen zijn;
d. uitgaven die niet in redelijke verhouding staan tot de gestelde doelen of redelijkerwijs te
verwachten activiteiten;
e. verrekenbare of compensabele omzetbelasting;
f. boetes, financiële sancties en hiermee samenhangende uitgaven;
g. uitgaven van vrijwilligersuren, met uitzondering van een onkostenvergoeding volgens de
vrijwilligersregeling van de Belastingdienst en voor zover deze vergoeding daadwerkelijk aan
de vrijwilliger is betaald.
2. Bij een incidentele subsidie kan worden afgeweken van het bepaalde in het eerste lid.
Artikel 1.6 Europees steunkader
1. Voor zover dat ten behoeve van het voldoen aan een Europees steunkader noodzakelijk is, kan
worden af geweken van dit spelregelkader.
2. Bij subsidieregelingen waarbij is bepaald dat toepassing kan worden gegeven aan een
Europees steunkader, verwijst de subsidieregeling naar het desbetreffende steunkader.
3. Bij subsidies waarop een Europees steunkader van toepassing is, verwijst de
verleningsbeschikking naar de toepasselijke bepalingen van het Europees steunkader.
4. Bij subsidies waarop een Europees steunkader van toepassing is, komen alleen de activiteiten,
doelstellingen, resultaten en uitgaven voor vergoeding in aanmerking die voldoen aan de eisen
van het desbetreffende steunkader.
5. Bij subsidies waarop een Europees steunkader van toepassing is, komen ondernemingen
alleen in aanmerking voor subsidieverstrekking voor zover dit voldoet aan de voorwaarden van
het desbetreffende steunkader.

Hoofdstuk 2 Subsidieverlening
Paragraaf 2.1 Het aanvragen van een subsidie
Artikel 2.1 Bij een aanvraag om subsidieverlening te overleggen gegevens
1. Aanvragen worden ingediend bij de Stuurgroep Regio Groningen-Assen of bij een door de
Stuurgroep Regio Groningen-Assen aangewezen organisatie.
2. De aanvrager overlegt bij de aanvraag om subsidieverlening de volgende gegevens en
bescheiden:
a. Een beschrijving van de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd, inclusief start- en
einddatum;
b. De doelstellingen en resultaten die met de activiteiten worden nagestreefd en hoe de
activiteiten aan de beleidsdoelstellingen van de Regio Groningen-Assen bijdragen;
c. Een gespecificeerde begroting en dekkingsplan van de uitgaven en de spreiding over de
jaren van de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd, waarbij een opgave wordt
gedaan van bij andere bestuursorganen of private organisaties of personen aangevraagde
subsidies of vergoedingen ten behoeve van dezelfde activiteiten, onder vermelding v an de
stand van zaken daarvan.
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3. De Stuurgroep Regio Groningen-Assen kan in een subsidieregeling of in een specifiek geval
af wijken van het bepaalde in dit artikel en ook andere dan, of slechts enkele van de in het
tweede lid genoemde gegevens verlangen, indien die voor het nemen van een beslissing op de
aanvraag noodzakelijk, respectievelijk voldoende zijn.
Artikel 2.2 Aanvraagtermijn subsidieverlening
1. Een aanvraag om een subsidie wordt ingediend uiterlijk 13 weken voordat de aanvrager
voornemens is te beginnen met de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.
2. In een subsidieregeling of een subsidieverleningsbeschikking of bij besluit van de Stuurgroep
Regio Groningen-Assen kan van het eerste lid worden afgeweken.

Paragraaf 2.2. Beslissing op de aanvraag
Artikel 2.3 Beslistermijnen subsidieverlening
1. Een beschikking tot subsidieverlening wordt gegeven:
a. binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel
b. indien sprake is van een subsidieplafond en de verlening plaatsvindt in volgorde van
rangschikking of evenredige verdeling, binnen 13 weken na af loop van de periode waarin
aanvragen kunnen worden ingediend.
2. De in het eerste lid bedoelde termijn van 13 weken bedraagt 22 weken indien:
a. sprake is van cofinanciering in het kader van een door de Raad van de Europese Unie, het
Europees Parlement en de Raad gezamenlijk of de Commissie van de Europese
Gemeenschappen goedgekeurd programma;
b. over de aanvraag advies wordt ingewonnen door de Stuurgroep Regio Groningen-Assen, of
c. een nader onderzoek is ingesteld door de Stuurgroep Regio Groningen-Assen.
3. In een subsidieregeling of een subsidieverleningsbeschikking kunnen andere termijnen
worden gesteld.
Artikel 2.4 Algemene weigeringsgronden
1. Onverminderd artikel 4:25, tweede lid, van de Awb weigert de Stuurgroep Regio GroningenAssen de subsidie in ieder geval indien:
a. er een gegronde reden bestaat om aan te nemen dat de aanvrager doelstellingen nastreeft
of activiteiten ontplooit die in strijd zijn met de wet, het algemeen belang, de goede zeden
of de openbare orde;
b. de activiteiten van de aanvrager niet of niet in overwegende mate gericht zullen zijn op de
regio Groningen-Assen, niet ten goede komen aan ingezetenen van deze regio of niet op
andere wijze het belang van deze regio dienen;
c. niet is aangetoond dat de subsidie noodzakelijk is voor het verrichten van de activiteiten
waarvoor deze wordt gevraagd;
d. de uitgaven van de activiteit niet in een redelijke verhouding staan tot het te bereiken
resultaat.
2. Onverminderd artikel 4:35 van de Awb en artikel 3 van de Wet bevordering
integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur kan de Stuurgroep Regio GroningenAssen de subsidie in ieder geval weigeren als:
a. de aanvrager van een subsidie van € 125.000 of meer voor het jaar of de jaren waarop de
aanvraag betrekking heeft met een functionaris een bezoldiging als bedoeld in artikel 1.1,
onder e, van de WNT overeenkomt of is overeengekomen die hoger is dan het bedrag,
bedoeld in artikel 2.3, eerste lid, van die wet;
b. niet is voldaan aan de voorwaarden zoals die zijn gesteld in deze verordening, een
bijzondere verordening, een bijzonder besluit of nadere regels.
Artikel 2.5 Weigering in verband met Europese regels
Onverminderd de artikelen 4:25, tweede lid, en 4:35 van de Awb weigert de Stuurgroep Regio
Groningen-Assen de subsidie in ieder geval:
a. als de Europese Commissie overeenkomstig artikel 108, derde lid, van het VWEU heeft
vastgesteld dat de subsidie onverenigbaar is met de interne markt.
b. Als de subsidieverstrekking naar het oordeel van de Stuurgroep Regio Groningen-Assen niet
verenigbaar is met de artikelen 107 en 108 van het VWEU;

Pagina 6/16

c. als het betreft een aanvrager tegen wie een bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een
eerdere beschikking van de Europese Commissie waarin de steun onrechtmatig en
onverenigbaar met de interne markt is verklaard;
d. als de subsidieverstrekking in strijd zou zijn met een Europees steunkader omdat:
10.
subsidie verstrekt zou worden aan een aanvrager die een onderneming drijft die in
moeilijkheden verkeert als bedoeld in het desbetreffende steunkader, of
20.
de subsidie geen stimulerend effect heeft als bedoeld in het desbetreffende
steunkader.
Artikel 2.6 Intrekken of wijzigen besluit
Onverminderd de artikelen 4:48 en 4:50 van de Awb en artikel 3 van de Wet bevordering
integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur kan een besluit tot subsidieverlening worden
ingetrokken of ten nadele van de subsidieontvanger worden gewijzigd, indien:
a. de subsidieontvanger niet langer voldoet aan de criteria om in aanmerking te komen voor een
subsidie;
b. de subsidieontvanger gesubsidieerde diensten en voorzieningen beschikbaar stelt aan
gebruikers en daarbij tussen gebruikers ongerechtvaardigd onderscheid maakt naar godsdienst,
levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele
gerichtheid of burgerlijke staat.
Artikel 2.7 Subsidiebedrag, te verlenen
1. Een subsidie tot € 25.000 wordt in de vorm van een vast bedrag verleend, tenzij op grond van
artikel 3.3, derde lid, een verklaring inzake werkelijke uitgaven en inkomsten wordt gevraagd.
2. Een subsidie van € 25.000 tot € 125.000 euro wordt verleend in de vorm van een vast bedrag of
een vast bedrag per te verrichten prestatie-eenheid, tenzij op grond van artikel 3.3, eerste of
derde lid, een verklaring inzake werkelijke uitgaven en inkomsten wordt gevraagd.
3. Bij een subsidie van € 125.000 of meer wordt een maximaal bedrag verleend en vindt de
vaststelling plaats op basis van de werkelijke uitgaven en inkomsten van de activiteiten
waarvoor de subsidie is verleend.
4. Het derde lid is van overeenkomstige toepassing op een subsidie tot € 125.000 indien op grond
van artikel 3.3, eerste of derde lid, een verklaring inzake werkelijke uitgaven en inkomsten wordt
gevraagd.
5. Van voorgaande leden kan in een subsidieregeling worden afgeweken.
6. Als voor een activiteit al subsidie door een ander bestuursorgaan of door de Europese
Commissie is verstrekt, wordt de te verstrekken subsidie zodanig berekend dat het totale
bedrag aan subsidies niet meer bedraagt dan het totaal van de voor subsidie in aanmerking
komende uitgaven. Het totaal aan overheidsbijdragen kan niet meer bedragen dan volgens het
Europees steunkader is toegestaan.
Artikel 2.8 Betalen en voorschot geven
1. Bij een subsidie tot € 25.000 vindt betaling en/of voorschot geven als volgt plaats:
a. als direct een beschikking tot subsidievaststelling wordt gegeven, vindt de betaling van het
subsidiebedrag in één keer plaats.
b. als een beschikking tot subsidieverlening wordt gegeven, waarna ambtshalve vaststelling
plaatsvindt, wordt 100% voorschot gegeven.
2. Bij een subsidie van € 25.000 of meer kan in de beschikking tot subsidieverlening het ritme van
voorschotten geven worden bepaald, waarbij geldt dat maximaal 80% voorschot wordt
gegeven.
3. Onverminderd het vorige lid geldt dat bij subsidies van € 125.000 of meer het geven van
voorschotten afhankelijk kan worden gesteld van het indienen en de inhoud van een
voortgangsrapportage, een en ander onverminderd het bepaalde in artikel 2.10.
4. Na ontvangst van de subsidieaanvraag kan direct een voorschot worden gegeven van
maximaal 25% van het totaal aangevraagde bedrag indien redelijkerwijs kan worden
aangenomen dat de subsidie wordt verleend. De aanvrager dient hiertoe een verzoek in,
waarbij gemotiveerd wordt aangegeven waarom het direct verstrekken van een voorschot
noodzakelijk is.
5. In een subsidieregeling of een subsidieverleningsbeschikking kan worden afgeweken van
voorgaande leden.
6. Als de situatie van artikel 2.15 zich voordoet, worden geen voorschotten verstrekt tot het
moment waarop de Europese Commissie goedkeuring verleent.
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Paragraaf 2.3. Verplichtingen
Artikel 2.9 Algemene verplichtingen
1. De subsidieontvanger verricht de activiteiten waarvoor de subsidie is verstrekt.
2. In de Subsidieregeling of de beschikking tot subsidieverlening kunnen verplichtingen als
bedoeld in artikel 4:38 en 4:39 van de Awb worden opgelegd, die onder meer betrekking
kunnen hebben op:
a. de kennis en ervaring van personeel van de subsidieontvanger voor zover dat personeel
betrokken is bij de uitvoering van de gesubsidieerde activiteiten;
b. de wijze waarop gebruikers, vrijwilligers en beroepskrachten worden betrokken bij het
ontwikkelen en uitvoeren van het beleid van de subsidieontvanger;
c. het gebruik van milieu-hygiënisch wenselijke materialen;
d. duurzaamheid, dat wil zeggen het op een maatschappelijk verantwoorde wijze uitvoering
geven aan de gesubsidieerde activiteiten, dat wil zeggen met aandacht voor de drie p’s,
people (mensen binnen en buiten de onderneming), planet (binnen de grenzen van het
(leef )milieu) en profit (de voortbrenging en economische effecten van goederen en diensten
op een duurzame wijze);
e. de aard, de deugdelijkheid, de inrichting, het beheer en de toegankelijkheid van
voorzieningen;
f. de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van de voorzieningen voor mensen
met een beperking;
g. het zorgdragen voor voorzieningen en het treffen van overige maatregelen waardoor de
veiligheid van bewoners, bezoekers of derden zoveel als redelijkerwijs voorzienbaar is, is
gewaarborgd;
h. het meewerken aan het tot stand komen van een overeenkomst indien het naar het oordeel
van de Stuurgroep Regio Groningen-Assen noodzakelijk is om rechten met betrekking tot
intellectuele eigendom ter zake van de gesubsidieerde activiteiten aan de Regio GroningenAssen over te dragen;
i. de inrichting van de administratie van de subsidieontvanger, waaronder het bijhouden van
een urenregistratie, alsmede de medewerking door de subsidieontvanger aan de controle op
de administratie;
j. het volgen van de wet- en regelgeving op het gebied van het aanbestedingsrecht als de
subsidie wordt gebruikt voor het verstrekken van een opdracht door de subsidieontvanger;
k. het volgen van de wet- en regelgeving op het gebied van het staatssteunrecht als de
subsidie door de subsidieontvanger aan anderen wordt verstrekt en sprake is of kan zijn van
staatssteun.
Artikel 2.10 Tussentijdse rapportage
1. Bij subsidies tot € 25.000 wordt in geen geval een tussentijdse rapportage gevraagd.
2. Bij subsidies van € 25.000 of meer hoeft de subsidieontvanger alleen tussentijdse rapportages
bij de Stuurgroep Regio Groningen-Assen aan te leveren omtrent de verrichte activiteiten en de
daaraan verbonden baten en lasten als de subsidie een looptijd heeft van meer dan één jaar.
Een dergelijke rapportage wordt niet vaker dan één keer per jaar gevraagd.
3. De Stuurgroep Regio Groningen-Assen kan in het belang van een doelmatige
subsidieverstrekking in een subsidieregeling of subsidiebeschikking afwijken van het bepaalde
in het tweede lid.
4. Het in het tweede lid bepaalde is niet van toepassing indien verantwoording plaatsvindt in de
SiSa-bijlage bij de jaarrekening.
Artikel 2.11 Subsidies, goed bestuur en de WNT
Bij een subsidie van € 125.000 of meer kunnen aan de subsidieontvanger verplichtingen worden
opgelegd met betrekking tot:
a. het toepassen van een beschikbare code van goed bestuur;
b. het onverwijld doen van een schriftelijke melding als een beloning of ontslagvergoeding wordt
overeengekomen die de WNT-norm overschrijdt.
Artikel 2.12 Meldingsplicht
De subsidieontvanger doet onverwijld schriftelijk melding bij de Stuurgroep Regio Groningen-Assen
indien:
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a. de gesubsidieerde activiteit wijzigt of als de subsidieontvanger zich niet aan één of meer van de
verplichtingen houdt;
b. indien een andere partij in de plaats zal treden van de subsidieontvanger en de gesubsidieerde
activiteiten zal uitvoeren;
c. blijkt dat er bij subsidies van € 25.000 of meer aanmerkelijke verschillen ontstaan of dreigen te
ontstaan tussen de werkelijke uitgaven en inkomsten en de begrote uitgaven en inkomsten,
onder vermelding van de oorzaak van de verschillen;
d. sprake is van beslissingen of procedures die zijn gericht op de beëindiging van de activiteiten
waarvoor subsidie is verleend, of tot ontbinding van de gesubsidieerde rechtspersoon;
e. relevante wijzigingen in de financiële en organisatorische verhouding met derden optreden;
f. ontwikkelingen voorvallen die ertoe kunnen leiden dat aan de subsidieverstrekking verbonden
voorwaarden of verplichtingen geheel of gedeeltelijk niet kunnen worden nagekomen;
g. statuten wijzigen voor zover het betreft de vorm van de gesubsidieerde rechtspersoon, de
persoon van de bestuurder(s) en het doel van de rechtspersoon.
Artikel 2.13 Administratieve verplichtingen
1. Bij een subsidie tot € 125.000 wordt aan de subsidieontvanger geen verplichting opgelegd met
betrekking tot:
a. de administratie van aan de activiteiten verbonden uitgaven en inkomsten, als bedoeld in
artikel 4:37, eerste lid, onder b, van de Awb;
b. het af leggen van rekening en verantwoording omtrent de verrichte activiteiten en de daaraan
verbonden uitgaven en inkomsten, als bedoeld in artikel 4:37, eerste lid, onder f, van de
Awb, en
c. het overleggen van een door een accountant opgesteld stuk.
2. Indien de subsidieontvanger een verplichting is opgelegd met betrekking tot de administratie
van aan de activiteiten verbonden uitgaven en inkomsten, voert de subsidieontvanger een
zodanig ingerichte administratie, dat daaruit te allen tijde de voor de vaststelling van de subsidie
van belang zijnde rechten en verplichtingen, alsmede de uitgaven en inkomsten kunnen worden
nagegaan.
3. Tenzij in de beschikking tot subsidieverlening anders is bepaald, bewaart de subsidieontvanger
de in het tweede lid genoemde gegevens ten minste 5 jaar na vaststelling van de subsidie.
4. Onderdeel a en b van het eerste lid zijn niet van toepassing indien op grond van artikel 3.3 een
verklaring inzake werkelijke uitgaven en inkomsten wordt gevraagd.
5. Het tweede, derde en vierde lid zijn niet van toepassing indien verantwoording plaatsvindt in de
SiSa-bijlage bij de jaarrekening.
Artikel 2.14 Medewerking controle
De subsidieontvanger verleent medewerking aan een door of vanwege de Stuurgroep Regio
Groningen-Assen gevorderde controle van de administratie of een ander onderzoek naar gegevens
die in het kader van de subsidieverstrekking van belang geacht kunnen worden. Hij verleent
daartoe inzage in zijn administratie en verstrekt de inlichtingen die voor de beoordeling van de
rechtmatigheid en de doelmatigheid van de besteding van de subsidie, dan wel anderszins van
belang kunnen zijn.
Artikel 2.15 Melding Europese Commissie
Als de subsidieverlening naar het oordeel van de Stuurgroep Regio Groningen-Assen valt onder de
omschrijving van een steunmaatregel als bedoeld in artikel 107, eerste lid, van het VWEU en een
melding plaatsvindt op grond van artikel 108 van het VWEU, wordt de subsidie uitsluitend verleend
onder de opschortende voorwaarde dat de Europese Commissie hieraan haar goedkeuring
verleent.

Hoofdstuk 3 Subsidievaststelling
Paragraaf 3.1 Verantwoording van subsidies
Artikel 3.1 Verantwoording van subsidies tot € 25.000
1. Subsidies tot € 25.000,-- worden door de Stuurgroep Regio Groningen-Assen:
a. direct, zonder voorafgaande subsidieverleningsbeschikking, vastgesteld; of
b. ambtshalve vastgesteld binnen 13 weken nadat de activiteiten uiterlijk moeten zijn verricht.
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2. Bij het verstrekken van een subsidie als bedoeld in het eerste lid onder b. kan de
subsidieontvanger worden verplicht om, op een door de Stuurgroep Regio Groningen-Assen
van tevoren in de beschikking tot subsidieverlening aangegeven wijze, aan te tonen dat de
activiteiten waarvoor subsidie is verleend, zijn verricht en dat is voldaan aan de aan de subsidie
verbonden verplichtingen.
3. Op een directe vaststelling als bedoeld in het eerste lid onder a. zijn de volgende artikelen van
overeenkomstige toepassing: 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, eerste en vijfde lid, 2.8, eerste en vierde lid, 2.9,
2.10 eerste en derde lid, 2.11 en 2.14.
4. De Stuurgroep Regio Groningen-Assen kan op basis van een analyse vanwege een laag risico
besluiten dat het eerste lid ook van toepassing is op subsidies van € 25.000 of meer.
Artikel 3.2 Verantwoording van subsidies van € 25.000 tot € 125.000
1. Bij een subsidie van € 25.000 tot € 125.000 wordt bij de aanvraag tot vaststelling een
activiteitenverslag overgelegd, waaruit genoegzaam blijkt dat de activiteiten waarvoor subsidie
is verleend, overeenkomstig het besluit tot subsidieverlening zijn verricht en aan de subsidie
verbonden verplichtingen is voldaan.
2. In af wijking van het eerste lid kan de Stuurgroep Regio Groningen-Assen in de beschikking tot
subsidieverlening of in een subsidieregeling bepalen dat de subsidieontvanger op een andere
wijze dan in een activiteitenverslag mag aantonen dat de activiteiten waarvoor de subsidie is
verleend zijn verricht en dat is voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen.
3. De Stuurgroep Regio Groningen-Assen kan op basis van een analyse vanwege een laag risico
besluiten dat het eerste lid ook van toepassing is op subsidies van € 125.000 of meer.
4. Het eerste lid is niet van toepassing indien verantwoording plaatsvindt in de S iSa-bijlage bij de
jaarrekening, met dien verstande dat van de subsidieontvanger een beleidsinhoudelijk verslag
kan worden verlangd.
Artikel 3.3 Verklaring van werkelijke uitgaven en inkomsten
1. Indien bij een subsidieverstrekking tussen € 25.000 en € 125.000 de uitgaven en inkomsten ter
zake van de te verrichten activiteiten in verband met de aard van die activiteiten zodanig
ongewis zijn dat een realistische begroting niet vereist kan worden, k an de Stuurgroep Regio
Groningen-Assen in afwijking van artikel 3.2 in het besluit tot subsidieverlening bepalen dat de
subsidieontvanger op basis van een verklaring inzake werkelijke uitgaven en inkomsten mag
aantonen dat de activiteiten zijn verricht.
2. In de verklaring geeft de subsidieontvanger aan:
a. dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend zijn verricht, voorzien van een korte
toelichting,
b. dat aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan;
c. wat het totale bedrag van de gerealiseerde subsidiabele uitgaven is;
d. wat, in voorkomend geval, de stand van de egalisatiereserve is;
e. wat het totale bedrag van de gerealiseerde inkomsten, inclusief bijdragen van derden, is; en
f. wat het totale bedrag van de gerealiseerde eigen bijdrage is.
3. Als subsidie wordt verstrekt met toepassing van de AGVV of de LVV is in alle gevallen,
derhalve ongeacht de hoogte van de te verstrekken subsidie, een verklaring inzake werkelijke
uitgaven en inkomsten vereist.
4. Het eerste lid is niet van toepassing indien verantwoording plaatsvindt in de SiSa-bijlage bij de
jaarrekening, met dien verstande dat van de subsidieontvanger een beleidsinhoudelijk verslag
kan worden verlangd.
Artikel 3.4 Verantwoording van subsidies van € 125.000 of meer
1. Subsidies van € 125.000 of meer worden vastgesteld op basis van de werkelijke uitgaven en
inkomsten van de activiteiten waarvoor zij zijn verleend, tenzij in de subsidieregeling of in de
subsidieverleningsbeschikking anders is bepaald.
2. Bij een subsidie van € 125.000 of meer wordt bij de aanvraag tot vaststelling overgelegd:
a. een activiteitenverslag waaruit blijkt dat de activiteit waarvoor subsidie is verstrekt
overeenkomstig het besluit tot subsidieverlening is verricht en aan de aan de subsidie
verbonden verplichtingen is voldaan;
b. een f inancieel verslag, waarin in ieder geval is opgenomen:
1°. een opgave van het bedrag van de werkelijke subsidiabele uitgaven;
2°. een opgave van het bedrag van de gerealiseerde inkomsten, met inbegrip van bijdragen
van derden, en een opgave van het bedrag van de gerealiseerde eigen bijdrage;
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c. Een verklaring van een accountant over het financieel verslag. De Stuurgroep Regio
Groningen-Assen kan hiervoor een protocol vaststellen.
3. Het in het tweede lid bepaalde is niet van toepassing indien verantwoording plaatsvindt in de
SiSa-bijlage bij de jaarrekening, met dien verstande dat van de subsidieontvanger een
beleidsinhoudelijk verslag kan worden verlangd.

Paragraaf 3.2 Aanvraag om subsidievaststelling
Artikel 3.5 Aanvraagtermijn subsidievaststelling
1. Een aanvraag om een beschikking tot vaststelling van een incidentele subsidie of een
projectsubsidie wordt ingediend binnen 13 weken na uitvoering van de activiteiten.
2. In de subsidieregeling of in de subsidieverleningsbeschikking kan een van het eerste lid
af wijkende termijn worden gesteld.
3. De Stuurgroep Regio Groningen-Assen kan bepalen dat een subsidie na verlening niet op
aanvraag maar ambtshalve wordt vastgesteld na afloop van een door de Stuurgroep Regio
Groningen-Assen te bepalen termijn.
4. Als een medeoverheid over een subsidie financiële verantwoording aflegt door middel van de
SiSa-bijlage in de jaarrekening, dan wordt de ontvangst van deze bijlage, indien er sprake is
van een f inanciële eindverantwoording, beschouwd als een aanvraag tot subsidievaststelling.
Artikel 3.6 Beslistermijn subsidievaststelling
1. Een beschikking tot subsidievaststelling wordt gegeven binnen 13 weken na ontvangst van de
aanvraag tot vaststelling.
2. Een ambtshalve beschikking tot subsidievaststelling als bedoeld in artikel 3.5 derde lid, wordt
gegeven binnen 13 weken na de in de verleningsbeschikking opgenomen datum waarop de
activiteiten waarvoor de subsidie wordt verleend moeten zijn verricht.
3. In een subsidieregeling of in een subsidieverleningsbeschikking kunnen van het eerste en
tweede lid afwijkende termijnen worden gesteld.

Hoofdstuk 5 Overgangs- en slotbepalingen
Artikel 5.1 Afwijkingsbevoegdheid
De Stuurgroep Regio Groningen-Assen kan afwijken van de bepalingen gesteld bij of krachtens
deze regeling:
a. bij het vaststellen van subsidieregelingen indien deze ten behoeve van uniformiteit zijn
opgesteld in samenwerking met een ander bestuursorgaan;
b. indien subsidie wordt verstrekt voor activiteiten waarvoor ook door andere bestuursorganen
subsidie wordt verstrekt;
c. voor zover dit voor subsidieverstrekking noodzakelijk is gelet op:
10. een wet of een daarop gebaseerde regeling;
20. Europeesrechtelijke bepalingen ter voorkoming van ongeoorloofde staatssteun; of
30. bepalingen inzake Europese cofinanciering.
Artikel 5.2 Hardheidsclausule
1. De Stuurgroep Regio Groningen-Assen kan de bepalingen gesteld bij of krachtens deze
regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover toepassing, gelet op het belang
van een doelgerichte en/of evenwichtige subsidieverstrekking ten behoeve van een adequate
uitvoering van de Visie, naar haar oordeel leidt tot een onbillijkheid of inefficiëntie of onbedoeld
inhoudelijk effect van overwegende aard.
2. Het bepaalde in het eerste lid wordt toegepast binnen de bedoeling van dit spelregelkader en
de daarop gebaseerde subsidieregelingen.
Artikel 5.3 Overgangsrecht
Dit spelregelkader Regiofonds Groningen-Assen 2021 treedt met onmiddellijke ingang in de plaats
van eerdere spelregelkaders Regiofonds.
Artikel 5.4 Inwerkingtreding
1. Dit spelregelkader wordt bekend gemaakt aan de Deelnemers en treedt in werking met ingang
van 1 januari 2021.
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2. Dit spelregelkader is van toepassing op aanvragen om subsidieverlening of directe vaststelling
die op de datum van inwerkingtreding van dit spelregelkader worden of zijn ingediend en op
subsidies die op de datum van inwerkingtreding van dit spelregelkader reeds zijn verleend.
3. Ten aanzien van de f inanciële verantwoording door een medeoverheid als bedoeld in artikel
1.3 werkt deze regeling terug tot en met 1 januari 2021.
Artikel 5.5 Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: spelregelkader Regiofonds G-A 2021.
II. De secretaris/directeur wordt mandaat, machtiging en volmacht verleend voor verstrekking van
subsidies als uitvoering van dit spelregelkader Regiofonds G-A 2021.
III. Dit spelregelkader en eventuele toekomstige wijzigingen worden ter informatie gestuurd aan de
Deelnemers aan de Regio Groningen-Assen.
Groningen, 12 maart 2021
Stuurgroep Regio Groningen-Assen voornoemd:
Mirjam Wulf se, voorzitter Stuurgroep
Gedeputeerde provincie groningen

Betty de Boer, Directeur/secretaris
Regio Groningen-Assen
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Bijlage A bij het spelregelkader Regiofonds Groningen-Assen 2021
Invullingen voor verleningen : hoogten van subsidies uit het Regiofonds
a)

b)
c)

d)

e)

Subsidies worden verleend in de vorm van een percentage van de werkelijke uitgaven en
voorzien van een maximum bedrag. Overschrijdingen van dit maximum zijn voor rekening van
de aanvrager van de subsidie en onderschrijdingen zijn via het percentage naar rato ten koste
van de aanvrager van de subsidie.
Aanvullend geldt voor Bereikbaarheid:
•
de subsidie is maximaal 80%;
Aanvullend geldt voor Regiopark (in afbouw):
•
de regiofondsbijdrage is in principe maximaal 45%;
•
de eigen bijdrage van de projectindiener is in principe minimaal 25%;
•
de subsidie voor fiets- en wandelpaden is in principe maximaal 33%;
•
indien het project gekoppeld is aan een woningbouwopgave is de subsidie gelijk aan de
eigen bijdrage van de subsidievrager aan de groene investering passend bij de ambities
van Regiopark;
•
voor projecten van meer dan € 3 miljoen kunnen aparte subsidieafspraken worden
gemaakt.
Aanvullend geldt voor Substantiële projecten (in afbouw) :
•
alleen beschikbaar voor niet-stedelijke gemeenten;
•
directe relatie met de functie van de kern/gemeente in de regiovisie;
•
het te subsidiëren project betekent een forse ruimtelijke functionele ingreep op de schaal
van de gemeente;
•
de subsidie bedraagt maximaal 50% van de uitgaven;
•
voor de ontwerpopgaven Leek-Roden en Hoogezand-Sappemeer is totaal € 6 miljoen
beschikbaar;
•
voor de opgaven van de (voormalige) gemeenten Zuidhorn, Bedum, Winsum, Ten Boer,
Haren, Tynaarlo en Slochteren is totaal € 5 miljoen beschikbaar [circa € 0.7 miljoen per
opgave].
•
de regeling sluit per 31 december 2018.
Aanvullend geldt voor Regionale Projecten dat:
• Op subsidieaanvragen alleen het inhoudelijke deel van het beoordelingskader Regionale
Projecten van toepassing is.
• De subsidie aan een project bedraagt maximaal 50% en maximaal € 500.000,--.
• De hoogte van de toe te kennen regionale bijdrage is een percentage van de projectkosten.
Het project voldoet aan één of twee thema's en de voorwaarden (max. 15%) en voldoet
daarnaast aan het criterium:
o Samenwerking: maximaal 5% extra;
o Ruimtelijke kwaliteit: maximaal 10% extra;
o Duurzaamheid: maximaal 10% extra;
o Innovatiebonus: 10% extra.
• Van subsidiëring van Regionale en innovatie projecten zijn uitgesloten:
o Lopende projecten die al een regionale bijdrage hebben en projecten waarvoor een
regionale bijdrage is gereserveerd.
o Lopende exploitaties van bestaande instellingen.
o Inf rastructurele projecten (utilitair) en daaraan gekoppelde mitigerende of
compenserende maatregelen.
o Openbaar vervoer projecten.
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o

De bijdrage van de regio is niet bedoeld voor de (her)ontwikkeling van vastgoed
(‘om stenen te stapelen’). Een project moet in dat geval duidelijk onderscheidend en
zeer bijzonder zijn.
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Bijlage B bij het spelregelkader Regiofonds Groningen-Assen 2021
Handreiking communicatie over subsidie uit het Regiofonds
Communicatiejaarkalender
Regio Groningen-Assen werkt met een communicatiejaarkalender. Waar mogelijk wordt informatie van
de subsidieontvanger hierin opgenomen, zoals pers/nieuwsberichten, openingsactiviteiten, etc. Het
advies is om in de communicatieplanning vroegtijdig contact op te nemen met het Regiobureau over
openingshandelingen, persconferenties etc. Nieuwsberichten kunnen worden gepubliceerd in de
maandelijkse nieuwsbrief en op de website van Regio Groningen-Assen. De communicatie-uitingen
kunnen worden gemaild naar communicatie@regiogroningenassen.nl.
Subsidie informatie
Alle teksten, beelden of films dienen vrij van rechten aangeleverd te worden. Regio Groningen-Assen
kan deze gebruiken voor de communicatie rondom gesubsidieerde projecten. Bij beeldmateriaal geeft
de subsidieontvanger aan of en hoe de naam van de maker vermeld moet worden.
Vermelding van Regio Groningen-Assen
De subsidieontvanger wordt verzocht in alle communicatie- en presentatie-uitingen de naam en het
logo van Regio Groningen-Assen te vermelden. Het gaat hierbij om projectborden, websites,
persberichten, brochures, flyers, advertenties en digitale presentaties. In de Handleiding Huisstijl RGA
staan de voorwaarden die aan het logogebruik gesteld worden. Zowel de Handleiding als het logo van
de RGA krijgen subsidieontvangers gelijktijdig met de beschikking toegestuurd. De Handleiding en het
logo zijn ook op te vragen bij het secretariaat van het Regiobureau (telefoon: 050 316 4289, mail:
secretariaat@regiogroningenassen.nl).
Een goed voorbeeld van zo'n uiting ziet er als volgt uit:
[Standaardtekst]

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door Regio Groningen-Assen.

www.regiogroningenassen.nl
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Bijlage C bij het spelregelkader Regiofonds Groningen-Assen 2021
Aanvraag subsidie uit het Regiofonds via een Factsheet
Voor het indienen van een aanvraag voor subsidie uit het Regiofonds kan gebruik worden gemaakt
van een model, genaamd Factsheet subsidie regiofonds.
Dit is op te vragen bij het secretariaat van het Regiobureau
(telef oon: 050 316 4289, mail: secretariaat@regiogroningenassen.nl)
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