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Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

Nadere subsidieregels Regiofonds
Paragraaf 1 Algemene bepalingen
Artikel 1
Begripsbepalingen
In deze regeling wordt verstaan onder:
a.
aanvraagformulier regiofonds: aanvraagformulier (ingericht overeenkomstig bijlage 1) waarmee
de projectgemeente voor een project een verzoek doet tot plaatsing op het
Meerjareninvesteringsprogramma dan wel tot een bijdrage uit het regiofonds op basis van het
MIP. De stuurgroep is bevoegd dit aanvraagformulier op onderdelen te wijzigen dan wel aan te
vullen;
b.
meerjareninvesteringsprogramma (hierna te noemen MIP): concrete projecten in een financieel
kaderstellend meerjarenoverzicht waarin per project tenminste startdatum, fasering,
financieringsbehoefte en gevraagde bijdrage uit het regiofonds tot uitdrukking komen;
c.
onrendabele top: dat deel van de voor het project noodzakelijke investering dat niet kan worden
gedekt uit investeringsbijdragen van private partijen, de exploitatie van de investering, de
terugvorderbare / compensabele BTW en investeringsbijdragen door overheden uit reguliere
middelen;

d.

e.
f.
g.

h.

projectgemeente: de projectgemeente is de partij die verantwoordelijk is voor de realisatie van
een project. Indien de provincie Limburg verantwoordelijk is voor de realisatie van een project
wordt zij als projectgemeente aangemerkt.
regiofonds: een fonds ten behoeve van de (mede) financiering voor de projecten uit het MIP. Het
fonds wordt gevormd door middel van reserveringen van de deelnemende partijen;
samenwerkingsovereenkomst: overeenkomst tot inrichting van het regiofonds in een bepaalde
regio, onder welke naam dan ook aangegaan;
stuurgroep: het hoogste uitvoerende orgaan op basis van de samenwerkingsovereenkomst
waarin de deelnemende partijen (gemeenten en provincie) aan het regiofonds zijn
vertegenwoordigd via een gemandateerd bestuurde. De samenwerkingsovereenkomst regelt de
samenstelling en de bevoegdheden van de Stuurgroep;
subsidieverlening: besluit van Gedeputeerde Staten met betrekking tot de toekenning van een
subsidie aan een project op basis van een bindend advies van de stuurgroep.

Paragraaf 2 Plaatsing op het MIP
Artikel 2
Beslissing door de stuurgroep tot plaatsing op het MIP
1.
De projectgemeente vult het aanvraagformulier regiofonds volledig en juist in en verzorgt alle
verdere informatie en documentatie die noodzakelijk is voor de beoordeling van het project om tot
besluitvorming zoals bedoeld in lid 3 over te kunnen gaan. De projectgemeente is
verantwoordelijk voor het indienen van de volledige en juiste informatie.
2.
De stuurgroep bepaalt binnen de kaders van de samenwerkingsovereenkomst of het project kan
worden opgenomen in het MIP. Indien de stuurgroep een project opneemt in het MIP bepaalt zij
tevens de maximale bijdrage uit het regiofonds en hoe deze bijdrage over de jaarschijven binnen
het MIP wordt verdeeld.
3.
De stuurgroep legt het MIP ter besluitvorming voor aan de deelnemende partijen.
4.
Na afronding van de besluitvorming zoals bedoeld in lid 3 moet binnen 2 jaar een advies zoals
bedoeld in artikel 3 lid 2 worden uitgebracht.
Paragraaf 3 Concrete verlening van een bijdrage uit het Regiofonds
Artikel 3
Advisering stuurgroep en verstrekking van een bijdrage uit het regiofonds door GS
1.
De projectgemeente actualiseert het aanvraagformulier regiofonds en vult dit volledig, juist en
afdoende in en verzorgt alle verdere informatie en documentatie die noodzakelijk is voor de
beoordeling van het project om tot advisering over de bijdrage uit het regiofonds zoals bedoeld in
lid 2 over te kunnen gaan.
2.
De stuurgroep adviseert Gedeputeerde Staten schriftelijk conform de
samenwerkingsovereenkomst over de verstrekking van een bijdrage aan het project uit het
regiofonds en de aan deze bijdrage verbonden voorwaarden en verplichtingen.
3.
Gedeputeerde Staten kunnen niet afwijken van een advies van de stuurgroep aan Gedeputeerde
Staten zoals bedoeld in lid 2.
4.
Het aanvraagformulier van de projectgemeente met het advies van de stuurgroep zoals bedoeld
in lid 2 wordt aangemerkt als subsidieaanvraag zoals bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht.
5.
Op de subsidieaanvraag zoals bedoeld in lid 4 is de Algemene subsidieverordening 2004 van de
provincie Limburg van toepassing met uitzondering van artikel 17 (Verplichtingen bij
aanbesteding) en voor zover hiervan niet wordt afgeweken in de verordening Regiofonds en/of
deze Nadere subsidieregels Regiofonds.
6.
De beslistermijn op grond van de Algemene subsidieverordening 2004 van de provincie Limburg,
vangt aan op het moment dat Gedeputeerde Staten het aanvraagformulier en advies zoals
bedoeld in lid 4 hebben ontvangen.
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7.

Gedeputeerde Staten zien op basis van de afspraken die hierover zijn gemaakt in de
samenwerkingsovereenkomst toe op een periodieke verrekening van de bijdragen zoals bedoeld
in lid 2 met de bijdragen van de betrokken partijen ten behoeve van de voeding van het
regiofonds.

Paragraaf 4 Criteria, subsidiabele kosten en maximale bijdrage
Artikel 4
Beoordelingscriteria
De beoordeling van projecten vindt plaats aan de hand van de criteria zoals deze zijn opgenomen in de
samenwerkingsovereenkomst.
Artikel 5
Subsidiebedrag, subsidiabele kosten en subsidieplafond
1.
Besluitvorming over het maximale subsidiebedrag en de subsidiabele kosten vindt plaats op
basis van de afspraken die hierover zijn opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst.
2.
Gedeputeerde Staten kunnen op verzoek van de stuurgroep een subsidieplafond vaststellen.
Artikel 6
Hardheidclausule
1.
In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslissen Gedeputeerde Staten.
2.
Indien toepassing van het bepaalde in deze regels naar het oordeel van de stuurgroep tot
kennelijke onbillijkheden leidt, kunnen zij Gedeputeerde Staten verzoeken van enige bepaling af
te wijken.
Artikel 7
Inwerkingtreding, beëindiging en citeertitel
1.
Deze regeling treedt voor onbepaalde tijd in werking met ingang van de dag na publicatie in het
provinciaal blad.
2.
Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Nadere subsidieregels Regiofonds’.

Gedeputeerde Staten voornoemd,
L.J.P.M. Frissen, voorzitter
mr. A.C.J.M. de Kroon, secretaris

Uitgegeven, 11 november 2010
De secretaris,
mr. A.C.J.M. de Kroon
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