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Negende wijzigingsregeling subsidieregeling verkeer en vervoer
Noord-Brabant 2016
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant;
Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidie verordening Noord-Brabant;
Overwegende dat Gedeputeerde Staten op 1 december 2015 de Subsidieregeling verkeer en vervoer
hebben vastgesteld;
Overwegende dat Gedeputeerde Staten op 20 februari 2017 middels een wijzigingsregeling paragraaf
5 Logistieke verbeterprocessen aan die subsidieregeling hebben toegevoegd;
Overwegende dat de Stuurgroep Netwerkprogramma BrabantStad Bereikbaar van mening is dat een
verlenging van de openstellingstermijn van paragraaf 5 tot meer effect zal leiden binnen het Programma
Beter Benutten Vervolg (2015-2017);
Overwegende dat Gedeputeerde Staten hierdoor de subsidieregeling wensen te wijzigen:
Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

Artikel I Wijzigingen
De Subsidieregeling verkeer en vervoer Noord-Brabant wordt als volgt gewijzigd:
A.

In artikel 5.5 wordt onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel d door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:
voor het project reeds subsidie is ontvangen op basis van deze subsidieregeling.
e.

B.

Artikel 5.7 komt te luiden:
Artikel 5.7 subsidiabele kosten
Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie komen alle kosten
1.
van de subsidiabele activiteit voor subsidie in aanmerking.
Onverminderd het eerste lid, komen kosten derden, voor consultancy en gelijkwaardige
2.
diensten, die uitsluitend voor het project worden gebruikt, voor subsidie in aanmerking tot
een maximum van €150 per uur.
Voor de berekening van uurtarieven van interne loonkosten van de subsidieaanvrager past
3.
de subsidieaanvrager de berekeningssystematiek genoemd in artikel 2, eerste lid, onder c,
van de Regeling uniforme kostenbegrippen en berekeningswijzen subsidies Noord-Brabant
2017 toe en hanteert daarbij het daarin genoemde uurtarief van €60.

B.

In artikel 5.9 wordt “30 november 2017“ vervangen door: 29 maart 2018.

C.

Artikel 5.13 wordt als volgt, gewijzigd:
In het eerste lid, onder a, wordt “31 december 2017” vervangen door: 30 april 2018.
1.
In het tweede lid, wordt “voor 1 februari 2018” vervangen door: voor 31 mei 2018.
2.

Artikel II Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal
Blad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel III Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Negende wijzigingsregeling Subsidieregeling verkeer en vervoer
Noord-Brabant 2016.
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's-Hertogenbosch, 28 november 2017
Gedeputeerde Staten voornoemd,
de voorzitter
prof. dr. W.B.H.J. van de Donk
de secretaris
mw. ir. A.M. Burger

2

Provinciaal blad 2017 nr. 5649

7 december 2017

