
Nadere regel ondersteuning activiteiten ondernemersklimaat door 
ondernemersverenigingen 
 
1. Algemeen 
Het is voor het bedrijfsleven van belang om met partners samen te werken en nieuwe relaties aan te gaan. De 
gemeente wil dit faciliteren door het ondersteunen van activiteiten van ondernemersverenigingen die het 
ondernemersklimaat bevorderen. 
 
De “Algemene wet bestuursrecht” en “Algemene Subsidieverordening gemeente Valkenswaard 2016-
gewijzigd” zijn van toepassing op deze nadere regel ondersteuning activiteiten ondernemersklimaat door 
ondernemersverenigingen. Dit geldt overigens niet voor de bepalingen over de egalisatiereserve.  
 
2. Subsidiabele activiteiten 
Voor een subsidie komen activiteiten in aanmerkingen die (mede) door een of meerdere Valkenswaardse 
ondernemersverenigingen worden georganiseerd en bijdragen aan het ondernemersklimaat.  
De te subsidiëren activiteit dient in Valkenswaard te worden georganiseerd en een vertegenwoordiging van de 
Valkenswaardse bevolking en/of ondernemers dient aan de activiteit te kunnen deelnemen. 
 
3. Wijze van subsidiëren 
De gemeentelijke subsidie bedraagt maximaal 50% van de totale begrote subsidiabele kosten met een 
maximum van € 1.500,- per subsidie aanvraag.  
 
Redenen om een lager subsidiepercentage dan 50% toe te kennen zijn, wanneer de activiteit slechts is bedoeld 
voor leden van de aanvragende ondernemersvereniging of slechts in beperkte mate bijdraagt aan het 
verbeteren van het ondernemersklimaat.  
 
In voorkomende gevallen kan het college van B&W in verband met (zeer) bijzondere omstandigheden besluiten 
om het maximale subsidiepercentage en/of het maximale subsidiebedrag per subsidie aanvraag te verhogen.  
 
4. Procedure voor het aanvragen en uitbetalen van de subsidie 
Aanvragen kunnen gedurende het gehele kalenderjaar ingediend worden, maar minimaal 8 weken voor 
aanvang van de activiteiten. Voor de subsidie aanvraag moet gebruik gemaakt worden van het 
“aanvraagformulier nadere regel ondersteuning activiteiten ondernemersklimaat door 
ondernemersverenigingen”. 
 
5. Inwerkingtreding 
Deze nadere regel treedt in werking op, 16-07-2020, zijnde de eerste dag na de datum van bekendmaking. 
 
 
Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders in de vergadering van 7 juli 2020. 
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