
Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende wijziging van het

Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland van 29 januari 2019, nummer 19001637, houdende

wijziging van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013.

 

Gedeputeerde staten van Zeeland,

– overwegende dat voor verstrekking van subsidies in het kader van de Provinciale Impuls Wonen

bijzondere bepalingen in het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 benodigd zijn;

– overwegende dat in deze bijzondere bepalingen periodiek wijzigingen worden aangebracht om

knelpunten in de uitvoering op te lossen en gewenste beleidswijzigingen te implementeren;

– gelet op artikel 8 van de Algemene subsidieverordening Zeeland 2013;

besluiten vast te stellen de navolgende wijziging van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland:

Artikel  I
Artikel 8.1, onderdeel b, komt te luiden:

b. ongewenste particuliere woning: een bestaande, voor 1975 gebouwde, particuliere woning met

een meest recente WOZ-waarde of een maximaal twee jaar voorafgaand aan de datum van

indiening van de subsidieaanvraag door een beëdigd taxateur bepaalde taxatiewaarde (inclusief

bijbehorende grond) gelijk aan of lager dan € 170.000;

Artikel  II  
Artikel 8.1, onderdeel e, komt te luiden:

e. regionale woningmarktafspraken: afspraken die gemeenten binnen een regio met elkaar maken

over de omvang en kwaliteit van te bouwen en te herstructureren woningen in de komende tien

jaar, zoals omschreven in het Omgevingsplan Zeeland 2018;

Artikel  III  
Artikel 8.1, onderdeel f, komt te luiden:

f. sociale huurwoning: een goedkope huurwoning die meestal eigendom is van een woningcorporatie,

met een maximale huurprijs van € 720,42;

Artikel  IV  
Artikel 8.1, onderdeel g, komt te luiden:

g. Z4: de gebieden gelegen binnen het bestaand stedelijk gebied van de steden Goes, Middelburg,

Terneuzen en Vlissingen;

Artikel  V  
Artikel 8.1, onderdeel i, komt te vervallen.

 

Artikel  VI  
Artikel 8.1, onderdeel m, komt te luiden:

m. bestaand stedelijk gebied: bestaand stedenbouwkundig samenstel van bebouwing ten behoeve

van wonen, dienstverlening, bedrijvigheid, detailhandel of horeca, alsmede de daarbij behorende

openbare of sociaal culturele voorzieningen, stedelijk groen en infrastructuur;

Artikel  VII  
Artikel 8.3, tweede lid, onderdeel g, komt te luiden:

g. de activiteit plaatsvindt buiten het bestaand stedelijk gebied en de landelijke

bebouwingsconcentratie;

Artikel  VIII  
Artikel 8.9, tweede lid, onderdeel b, onder 3, komt te vervallen.
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Artikel  IX  
Aan artikel 8.9 worden drie leden toegevoegd, luidende:

5. Indien toepassing van het tweede lid ertoe leidt dat aanvragen op een gelijk puntenaantal eindigen,

en hun plaats in de rangschikking zodanig is dat de som van de toe te kennen maximale

subsidiebedragen het subsidieplafond overstijgt, wordt met inachtneming van het subsidieplafond

subsidie verleend aan de aanvraag met het hoogste aantal punten behaald op basis van het

criterium bedoeld in het tweede lid, onderdeel a. Indien ook hierbij sprake is van een gelijk

puntenaantal, wordt met inachtneming van het subsidieplafond subsidie verleend aan de aanvraag

met het hoogste aantal punten behaald op basis van het criterium, bedoeld in het tweede lid,

onderdeel b.

6. In het geval een subsidie niet volledig verleend kan worden als gevolg van het bereiken van het

subsidieplafond, vindt verlening plaats ter hoogte van het nog beschikbare bedrag.

7. Indien naar het oordeel van gedeputeerde staten niet aannemelijk is dat de subsidieaanvrager na

gedeeltelijke verlening van de subsidie de activiteiten uit zal voeren, zijn gedeputeerde staten

bevoegd de subsidie te weigeren en de subsidie aan de eerstvolgende in de rangschikking te

verlenen.

Artikel X  
Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal

Blad waarin het wordt geplaatst.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van 29 januari 2019.

 

 

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

 

 

Uitgegeven 5 februari 2019

De secretaris, A.W. Smit
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