
Beleidsregel vanaf 1 november 2011 voor subsidies c ultuur, educatie, welzijn, 
zorg en sport van de gemeente Arnhem.  
 
 
Subsidiecategorie Verplichtingen bij aanvraag  Verplichtingen bij verantwoording  
Subsidies tot € 5.000 Begroting bij de activiteit(en). 

 
Beschrijving van de 
activiteit(en). 
 
Er wordt zoveel mogelijk 
gewerkt met door de 
gemeente opgestelde 
aanvraagformulieren of -
formats. 

Geen verantwoordingsverplichting voor 
de subsidieontvanger. Tenzij  het 
doorsluizen van subsidiegelden van 
derden betreft, waarbij wel een 
verantwoordingsplicht is opgelegd.  
 
Subsidieontvanger heeft wel een 
meldingsplicht, als de activiteit niet of 
anders dan gepland plaatsvindt (zie 
ook ASV). 
 
Gemeente kan steekproefsgewijs 
controleren of de subsidie is of wordt 
besteed aan het doel waarvoor de 
subsidie is verstrekt.  
 
Als het om een meerjarige subsidie 
gaat (bv. 2 x jaarlijks tot € 5.000,00) is 
een eenvoudig financieel verslag aan 
het eind van de meerjarenperiode wel 
verplicht. 

 
 
 
Subsidiecategorie Verplichtingen bij aanvraag  Verplichtingen bij verantwoording  
Subsidies € 5.000 tot  
€ 50.000 
 
Financiële toets door de 
gemeente vindt vooraf 
plaats, d.w.z. subsidie 
wordt verleend voor het 
jaar “t” op basis van 
gedegen toets op de 
financiële jaarstukken van 
voorgaand jaar “t-2” . 
 
 

Jaarstukken van vorig jaar 
(balans en exploitatie). 
 
Begroting komend jaar. 
 
Beschrijving van de 
activiteiten komend jaar. 
 
 
 
 

Inhoudelijk (eventueel ook een 
tussentijds) verslag. B&W kan conform 
ASV nadere voorwaarden opstellen 
waaraan het verslag moet voldoen.  
 
Financieel verslag wordt alleen 
gevraagd:  

- bij het doorsluizen van subsidie-
gelden van derden, waarbij een 
aparte financiële verant-
woordingsplicht  is opgelegd; 

- als B&W om expliciete  redenen 
toch een financieel verslag wil. Dit 
wordt dan vooraf medegedeeld  
aan de subsidieontvanger. 

 
 
 
Subsidiecategorie Verplichtingen bij aanvraag  Verplichtingen bij verantwoording  
Subsidies € 50.000 of 
meer  

Begroting komend jaar.  
 
Beschrijving activiteiten 
komend jaar, conform door 
de gemeente vooraf gefor-
muleerde vraag. 
 
 

Volledige financiële verant-
woordingsverplichtingen (balans/ 
exploitatie en accountantsverklaring). 
 
Volledige verplichtingen t.a.v. 
(tussentijds en eind-)inhoudelijk 
verslag, refererend aan subsidie-
beschikking en eventuele tussentijdse 
afspraken. 

 
 
Ingangsdatum: 1 november 2011. 


