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Verordening tot wijziging van de Algemene Subsidieverordening van de gemeente Groningen

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN;

gelezen het voorstel van het college van 4 november 2014 inzake de bezoldigingen bij gesubsidieerde 
instellingen (4705826);

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

gelet op hoofdstuk 4 van de Algemene wet bestuursrecht;

overwegende dat het noodzakelijk is om aan te sluiten bij de Wet normering topinkomens (Wnt)bij de 
weigering van subsidies die gebruikt worden voor bezoldigingen boven de wettelijke norm;

HEEFT BESLOTEN:

de volgende Verordening tot wijziging van de Algemene Subsidieverordening van de gemeente 
Groningen vast te stellen;

Artikel I artikel 1 wordt gewijzigd als volgt:

Bestaande tekst Nieuwe tekst

Artikel 1 Begripsbepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen

e. Wnt:
De Wet normering bezoldiging 
topfunctionarissen publieke en semipublieke 
sector van 15 november 2012;

f. Bezoldiging:
De som van de beloning, de belastbare vaste en 
variabele onkostenvergoedingen,  beloningen 
betaalbaar op termijn, winstdelingen en 
bonus-betalingen, alles zoals beschreven in 
artikel 1.1 onderdelen e. en f. van de Wnt;

g. Bovenwettelijke bezoldiging:
De bezoldiging als bedoeld in artikel 1.1 onder 
k. van  de Wnt voor zover die bezoldiging hoger
is dan het bezoldigingsmaximum zoals 
beschreven in artikel 2.3 Wnt van 
topfunctionarissen door instellingen die 
krachtens deze verordening subsidie ontvangen 
van de gemeente Groningen.
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Artikel II Artikel 6 wordt gewijzigd als volgt:

Bestaande tekst Nieuwe tekst

Artikel 6          Weigeringsgronden subsidie

3. De subsidieverlening wordt geweigerd aan 
een instelling of organisatie die een 
(semi-)publieke taak uitvoert, indien blijkt dat 
een of meerdere personen in dienst van deze 
instelling of organisatie een bruto salaris 
genieten, dat hoger is dan de voor het jaar 
voorafgaand aan het subsidiejaar vastgestelde 
inkomensgrens zoals bedoeld in artikel 6, lid 1 
van de Wet openbaarmaking uit publieke 
middelen gefinancierde topinkomens (Wopt), of 
dat door het toekennen van een bonus, 
(vertrek)premie en/of toelage die inkomensgrens
wordt overschreden. Voor deeltijders geldt de 
inkomensgrens naar rato van de deeltijdfactor.
4. Het college kan in zeer bijzondere gevallen, 
daar waar sprake is van groot maatschappelijk 
of politiek belang, afzien van de toepassing van 
de in het derde lid bedoelde norm. Indien het 
college afziet van de toepassing van de in het 
derde lid bedoelde norm, informeert het de raad 
daarover.

Artikel 6          Weigeringsgronden subsidie

I. De subsidieverlening of –vaststelling wordt 
geweigerd voor zover het betreft het bedrag 
dat een instelling of organisatie die een 
publieke of semipublieke taak uitvoert aan 
bovenwettelijke bezoldigingen uitbetaalt of na
afloop van het subsidietijdvak blijkt te hebben 
uitbetaald. 

Artikel III artikel 29 wordt gewijzigd als volgt:

Bestaande tekst Nieuwe tekst

Artikel 29        Overgangsbepalingen

4.   De op de datum van inwerkingtreding van 
de wijzigingsverordening waarbij de 
inkomensnorm is ingevoerd bestaande 
(arbeids)overeenkomsten van bestaande 
subsidierelaties worden gerespecteerd.

Artikel 29        Overgangsbepalingen

4. Op artikel 6 lid  3 van deze verordening zijn 
de overgangsbepalingen van de artikelen 7.1 tot 
en met 7.5 Wnt van overeenkomstige 
toepassing.
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Artikel IV Inwerkingtreding

Deze verordening tot wijziging van de Algemene subsidieverordening 2011 treedt in werking
op de dag na de bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 17 december 2014.
 

De griffier, De voorzitter, 

drs. A.G.M. (Toon) Dashorst dr. R.L. (Ruud) Vreeman


