Subsidieregeling Keurmerk Veilig Ondernemen 2016
Artikel 1 Wat is het doel van deze subsidie?
Het verbeteren van de veiligheid van bedrijventerreinen en winkelgebieden.
Artikel 2 Wie kan deze subsidie aanvragen?
Ondernemers- en winkeliersverenigingen van een bedrijventerrein of winkelgebied in de gemeente
‘s-Hertogenbosch. Per gebied komt één vereniging voor subsidie in aanmerking.
Artikel 3 Woordenlijst subsidieregeling
1. Vereniging: Ondernemers- of winkeliersvereniging die tot doel heeft de belangen van de
ondernemers in het gebied te behartigen.
2. Gebied: een afgebakend bedrijventerrein of winkelgebied in de gemeente ’s-Hertogenbosch dat
tot het werkgebied van de vereniging behoort en waar de vereniging actief is.
3. KVO: Keurmerk Veilig Ondernemen dat op een gestructureerde manier de veiligheid van
winkelgebieden (KVO-W) en bedrijventerreinen (KVO-B) verbetert door een duurzame
samenwerking tussen ondernemers, gemeente, politie en brandweer.
4. Subsidieplafond: Het door de gemeenteraad vastgestelde bedrag dat gedurende een bepaald
boekjaar maximaal beschikbaar is voor deze subsidieregeling.
5. “Tender”-methode: methode waarbij alle subsidieaanvragen binnen een bepaalde periode
ingediend moeten zijn. De subsidieaanvragen worden beoordeeld aan de hand van een aantal
criteria. Aan de hand daarvan wordt besloten welke aanvragen voor subsidieverlening in
aanmerking komen.
Artikel 4 Waarvoor kunt u een subsidie aanvragen?
1. De vereniging kan een subsidie aanvragen voor het opstarten van een KVO-project.
2. De voorwaarden voor het opstarten van een door de gemeente te subsidiëren KVO-traject zijn:
a. Een actieve ondernemers- of winkeliersvereniging
b. Een duidelijk afgebakend bedrijventerrein of winkelgebied
c. Deelname van ondernemers, gemeente, politie en brandweer in de werkgroep
d. Een gedreven voorzitter (ondernemer) voor de werkgroep.
e. De vereniging moet daadwerkelijk met het KVO aan de slag gaan.
f. Voor het gebied is nog geen KVO aanwezig.
Artikel 5 Hoeveel subsidie kunt u aanvragen?
Subsidie kan worden aangevraagd voor een eenmalige stimuleringsbijdrage van € 1.500,-.
Artikel 6 Hoe verloopt de subsidieprocedure?
1. Uw schriftelijke aanvraag dient u te richten aan burgemeester en wethouders. Daarbij dient u
informatie te geven over uw vereniging, de samenstelling van het bestuur, het werkgebied, de
doelstelling en werkwijze van de vereniging.
2. U dient uw aanvraag in vóór 1 maart van het betreffende kalenderjaar.
3. Binnen 8 weken ontvangt u antwoord op uw aanvraag.
4. Er is jaarlijks een maximaal subsidiebedrag te verdelen. Dat heet subsidieplafond. De toedeling
van subsidie vindt plaats op basis van toetsing van de in artikel 4 genoemde voorwaarden en aan
de in artikel 7 genoemde criteria.

Artikel 7 Criteria
1. Het aantal gelijktijdige KVO’s bedraagt maximaal vier.
2. Wanneer sprake is van meer dan vier aanvragen in een kalenderjaar wordt, ter beoordeling van
het college van burgemeester en wethouders, voorrang gegeven aan aanvragen:
a. die beter voldoen aan de onder artikel 4 tweede lid letters a tot en met f opgenomen
voorwaarden en/of
b. die gebieden die (verhoudingsgewijs) meer incidenten hebben in het voorgaande jaar
c. en/of gebieden met een lagere veiligheidsindex.
Artikel 8 Tot slot
1. Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 januari 2016.
2. Deze subsidieregeling vervalt op 1 januari 2017.
3. Het college van burgemeester en wethouders van ’s-Hertogenbosch stelt deze subsidieregeling
jaarlijks (veranderd of onveranderd) vast. Dat gebeurt meestal in november. Daarna publiceert het
college de subsidieregelingen en de maximale subsidiebedragen voor het komende jaar.
4. Deze subsidieregeling heet: Subsidieregeling Keurmerk Veilig Ondernemen 2016.
Op deze subsidieregeling is de Algemene Subsidieverordening (ASV) van de gemeente
’s-Hertogenbosch van kracht.
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