
Dertiende wijzigingsregeling Subsidieregeling verkeer en vervoer

Noord-Brabant 2016

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant;

 

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;

 

Overwegende dat Gedeputeerde Staten 1 december 2015 de Subsidieregeling verkeer en vervoer

hebben vastgesteld;

 

Overwegende dat in 2019 voor paragraaf 1 Regiotaxi, paragraaf 6 Spoor, hoogwaardig openbaar vervoer

en knooppunten, paragraaf 9 Goederenvervoer en paragraaf 10 Veerdiensten in het Fietsnetwerk Noord-

Brabant financiële middelen beschikbaar zijn, zodat deze nogmaals opengesteld kan worden;

 

Overwegende dat Gedeputeerde Staten om deze reden de Subsidieregeling wensen te wijzigen:

 

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

Artikel I Wijzigingen
De Subsidieregeling verkeer en vervoer Noord-Brabant 2016 wordt als volgt gewijzigd:

 

A.

In artikel 1.1 vervalt onderdeel j;

 

B.

Artikel 1.5 vervalt.

 

C.

In artikel 1.6 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

a. In het eerste lid, onder d, wordt “1 januari 2019” vervangen door: 1 januari 2020.

b. Het derde lid komt te luiden:

3. Onverminderd het eerste lid, wordt om voor subsidie als bedoeld in artikel 1.4, onder b, in

aanmerking te komen, voldaan aan het vereiste dat het project is gericht op het uitvoeren

van ritten met de regiotaxi voor vrije reizigers.

c. In het vijfde lid vervalt onderdeel 4° onder vervanging van de puntkomma door een punt aan het

eind van onderdeel 3°.

 

D.

In artikel 1.7 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

d. In het eerste lid wordt “1 januari 2018” vervangen door: 1 januari 2019;

e. In het vierde lid wordt “onder c” vervangen door: onder c en d;

f. Het vijfde lid komt te luiden:

5. De subsidieaanvrager past voor de berekening van uurtarieven van interne loonkosten van

de subsidieaanvrager van toepassing op artikel 1.4, onder d, 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 € 50.

g. Het zesde lid vervalt.

 

E.

In artikel 1.8 wordt “2 januari 2018 tot en met 27 juni 2018” vervangen door: 2 januari 2019 tot en met

3 december 2019.

 

F.

Artikel 1.9 komt te luiden:

Artikel 1.9 Subsidieplafond

Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond voor subsidies als bedoeld in artikel 1.4, voor de

periode genoemd in artikel 1.8, vast op:
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a. € 500.000 voor subsidies als bedoeld in artikel 1.4, onder a;

b. € 1.700.000 voor subsidies als bedoeld in artikel 1.4, onder b en c;

c. € 1.000.000 voor subsidies als bedoeld in artikel 1.4, onder d.

 

G.

In artikel 1.10 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

a. In het tweede lid wordt “€ 1.400.000” vervangen door: € 750.000;

b. In het derde lid wordt “€ 1.400.000” vervangen door: € 100.000;

c. In het vierde lid wordt “bedrag per inwoner” vervangen door: bedrag per inwoner.

 

H.

Artikel 1.12 komt te luiden:

Artikel 1.12 Verplichtingen van de subsidieontvanger

De subsidieontvanger heeft in ieder geval de volgende verplichtingen:

a. de subsidieontvanger houdt een administratie bij van aan de activiteiten verbonden uitgaven en

inkomsten als bedoeld in artikel 4:37, eerste lid, onder b, van de Awb en overlegt deze desgevraagd

aan Gedeputeerde Staten;

b. het project wordt uitgevoerd conform de vereisten, genoemd in de samenwerkingsovereenkomst;

c. het project wordt voor 1 januari 2020 afgerond.

 

I.

In artikel 1.15 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

a. In het eerste lid wordt “2019” vervangen door: 2020;

b. In het tweede lid wordt “2012-2016” vervangen door: 2012-2019.

 

J.

In artikel 6.9 wordt “18 juni 2018 tot en met 15 december 2018” vervangen door: 8 januari 2019 tot en

met 28 februari 2019.

 

K.

In artikel 6.10 wordt “€ 1.891.000” vervangen door: € 1.000.000.

 

L.

In artikel 9.9 wordt “2 januari 2018 tot en met 15 november 2018” vervangen door: 8 januari 2019 tot

en met 1 mei 2019.

 

M.

In artikel 10.9 wordt “3 mei 2018 tot en met 24 mei 2018” vervangen door: 8 januari 2019 tot en met 31

januari 2019.

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: Dertiende wijzigingsregeling Subsidieregeling verkeer en vervoer

Noord-Brabant 2016.

 

’s-Hertogenbosch, 4 december 2018

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de secretaris

drs. M.J.A. van Bijnen MBA
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