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Uitvoeringsregeling Stimuleringsregeling Vergroten Toegankelijkheid  

gemeente Tynaarlo 
 

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tynaarlo; 
 
Overwegende dat: 

- De gemeenteraad op 27 november 2018  de visienotitie ‘Op weg naar een inclusief Tynaarlo’ 
heeft vastgesteld; 

- De gemeenteraad op 27 november 2018  de notitie ‘Op weg naar een inclusief Tynaarlo, 
uitwerking beleidskader fysieke toegankelijkheid’ heeft vastgesteld; 

- De gemeente de fysieke toegankelijkheid van gebouwen in de gemeente Tynaarlo wil 
verbeteren; 

- De gemeente een stimuleringsregeling wil opstellen om de toegankelijkheid in gebouwen 
met een openbare functie te vergroten.  

 
Gelet op artikel 2, tweede lid, artikel 4, derde lid en artikel 6, tweede lid van de Algemene 
subsidieverordening gemeente Tynaarlo 2011. 
 
Besluit: 
 
1. De uitvoeringsregeling ‘Stimuleringsregeling Vergroten Toegankelijkheid Tynaarlo’ vast te 

stellen; 
2. Dit besluit in werking te laten treden wanneer de gemeenteraad de notitie ‘Op weg naar een 

inclusief Tynaarlo, uitwerking beleidskader fysieke toegankelijkheid’ heeft vastgesteld. 
 

Stimuleringsregeling Vergroten Toegankelijkheid Tynaarlo 
  

Artikel 1  Begripsomschrijvingen 
In deze regeling wordt verstaan onder: 
1. Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening gemeente Tynaarlo 2011. 

 
2. College: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tynaarlo. 
 
3. Toegankelijk: een gebouw is toegankelijk als mensen met een beperking zonder hulp van 

anderen in het gebouw kunnen deelnemen aan de activiteiten en hiervoor de noodzakelijke 
ruimten kunnen betreden en gebruiken. 

 
4. Bouwkundige onderbouwing: een bouwtekening van de oorspronkelijke situatie en een 

bouwtekening van de beoogde aanpassing. 
 
Artikel 2  Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen 
Subsidie kan worden verleend voor de volgende voorzieningen: 

a) het verbreden van toegangsdeuren; 
b) het aanbrengen van elektrische deuropeners; 
c) het opheffen van niveauverschillen in of bij een gebouw door een stoeltraplift, een 

plateaulift of een hellingbaan; 
d) drempelhulpen en vlonders; 
e) een extra trapleuning; 
f) een opstelplaats voor een rolstoel of een vervoersvoorziening bij de toegangsdeur (op 

eigen terrein); 
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g) het aanpassen van sanitaire voorzieningen; 
h) het aanbrengen van een ringleiding; 
i) andere voorzieningen die naar het oordeel van burgemeester en wethouders 

noodzakelijk zijn om de toegankelijkheid te verbeteren. 
 

Artikel 3  Voorwaarden voor subsidie 
1. Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan organisaties/bedrijven die een publieksfunctie 

hebben denk hierbij aan horeca, winkels, onderwijsinstellingen, musea, 
vrijwilligersorganisaties.  

 
2. De aangevraagde subsidie kan worden verleend indien: 

a) Het gebouw in de gemeente Tynaarlo ligt; 
b) De aanvrager een rechtspersoon is; 
c) Door de aanpassing de toegankelijkheid van het openbaar gebouw verbetert voor 

mensen met een beperking; 
d) Het een éénmalige aanpassing betreft; 
e) De behoefte van de voorgestelde aanpassing aannemelijk kan worden gemaakt. 

 
3. Voor de toetsing van de bouwkundige onderbouwing van de subsidieaanvraag kan het 

college, indien dit naar zijn oordeel wenselijk is, het advies van deskundigen inwinnen. De 
subsidieaanvraag kan worden afgewezen. 

 
4. Kosten voor individuele voorzieningen of aanpassingen van huishoudelijke aard worden niet 

vergoed. 
 
Artikel 4  Weigeringsgronden 
Onverminderd het bepaalde in de artikelen 8 en 9 van de Algemene subsidieverordening wordt 
de subsidie in ieder geval geweigerd indien: 

a) Er een beroep kan worden gedaan op andere gemeentelijk- en rijksregelingen voor 
realisatie van de voorgestelde aanpassing; 

b) Er reeds een aanvang is gemaakt met de realisatie van de voorgestelde aanpassing; 
c) Aanpassingen die onderdeel zijn van structurele financiële verplichtingen. 

 
Artikel 5  Procedurebepalingen 
1. Bij de subsidieaanvraag dient het volgende te worden overlegd: 

a) Een beschrijving van de gewenste aanpassing, inclusief een bouwkundige onderbouwing; 
b) Een motivatie van de wenselijkheid van de aanpassing; 
c) Een begroting van de kosten gemoeid met de uitvoering van de aanpassing met 

vermelding van de geplande realisatiedatum, onderbouwd met een offerte (niet ouder 
dan één jaar); 

 
2. Het college kan de subsidieontvanger te allen tijde verplichten om aan te tonen dat de 

activiteiten, waarvoor de bijdrage wordt verstrekt, zijn verricht en dat is voldaan aan de 
daaraan verbonden verplichtingen. 

 
3. De subsidieontvanger informeert het college schriftelijk over: 

a) Afwijkingen die ten opzichte van het oorspronkelijke plan optreden; 
b) Ontwikkelingen die ertoe leiden dat het plan niet kan worden verwezenlijkt; 
c) Het geheel of tussentijds beëindigen van activiteiten. 

 
Artikel 6  Berekening van de subsidie 
De subsidie bedraagt 50% van de totale kosten, met een maximum van € 3.000 per aanvraag. 
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Artikel 7  Subsidieplafond 
De raad heeft een subsidieplafond vastgesteld van € 20.000,-  per jaar. 

 
Artikel 8  Termijn voor indienen aanvraag 
1. Het aanvraagformulier dient met de gevraagde bijlagen voor de aangegeven periode 

aanwezig te zijn; 
2. Subsidieaanvragen die na het verstrijken van de in het eerste lid vermelde termijn zijn 

ontvangen worden niet in behandeling genomen. 
 

Artikel 9   Beoordeling van aanvragen 
Alle aanvragen worden na de sluitingsdatum gelijktijdig beoordeeld. 

 
Artikel 10  Prioriteitsbepaling 
1. Wanneer het totaal van de aanvragen het subsidieplafond overstijgen, komen de aanvragen 

met de meeste prioriteit in aanmerking voor de subsidie.  
 
2. De subsidieaanvragen worden beoordeeld op de volgende indicatoren: 

a) De inhoudelijke toets: de mate waarin de activiteit/investering bijdraagt aan het 
vergroten van de toegankelijkheid; 

b) De financiële toets: de beoogde investering kent een goede financiële onderbouwing. 
 

3. Indien bovengenoemde criteria geen uitsluitsel geven, krijgen panden die het meest gebruikt 
worden door mensen met een beperking voorrang. 

 
Artikel 9  Vaststelling van de subsidie 
De subsidieontvanger dient uiterlijk 13 weken na afronding van de activiteit een kort verslag in 
over het resultaat met het definitieve kostenoverzicht. Op grond van de werkelijk gemaakt 
kosten en toetsing van de uitgevoerde activiteit wordt de subsidie vastgesteld. 

 
Artikel 10  Slotbepalingen 

1. Deze regeling treed in werking één dag na de bekendmaking; 
 
2. De regeling wordt aangehaald als ‘Uitvoeringsregeling stimuleringsregeling Vergroten 

Toegankelijkheid Tynaarlo’. 
 


