
Wijziging Subsidieregeling BOL-stages Fryslân 2021 

Gedeputeerde Staten van Fryslân, 

  

gelet op artikel 1.3, vierde lid van de Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2013 

  

besluiten 

  

de Subsidieregeling BOL-stages Fryslân 2021 te wijzigen als volgt: 

Artikel  I 
A. 

Artikel 1.6, eerste lid, komt te luiden als volgt: 

  

1. Een aanvraag voor een prestatiesubsidie voor een activiteit, als bepaald in artikel 1.4, kan met 

ingang van 1 juli 2021 9:00 tot en met 31 maart 2022 23:59 worden ingediend. 

B. 

Artikel 2.2, onder a, komt te luiden als volgt: 

  

a. vóór 26 augustus 2021, voorafgaande aan de ontvangst van de aanvraag, is gestart met het lopen 

van de stage waarvoor een prestatiesubsidie is aangevraagd; 

C. 

Artikel 2.4, onder b, komt te luiden als volgt: 

  

b. de gesubsidieerde activiteit uiterlijk binnen het schooljaar 2021-2022 te hebben gerealiseerd, maar 

uiterlijk op 31 juli 2022; 

D. 

Artikel 3.1, tweede lid, komt te luiden als volgt: 

  

2. Deze regeling vervalt op 1 mei 2022, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op aanvragen 

die voor die datum zijn ontvangen. 

Artikel  II. 
  

A. 

De artikelsgewijze toelichting op artikel 1.8 komt te luiden als volgt: 

  

Artikel 1.8 

De verdeelsystematiek vindt plaats op basis van het principe “wie het eerst komt, wie het eerst maalt”. 

De datum waarop de aanvraag als volledig wordt aangemerkt, is de feitelijke datum waarop de aanvraag 

mee gaat tellen voor het beslag op het subsidieplafond. 

Na ontvangst van een volledige aanvraag wordt de aanvraag inhoudelijk beoordeeld aan de hand van 

de regeling, de ASV en de Awb, en zal worden beoordeeld of de aanvraag voor een prestatiesubsidie 

in aanmerking komt. 

  

Voor zover het subsidieplafond dat voor deze regeling van 1 juli 2021 9:00 tot en met 31 maart 2022 

23:59 uur beschikbaar is gesteld door een aanvraag wordt overschreden, wordt deze aanvraag geweigerd. 

Ook al voldoet de aanvraag aan de vereisten om voor een prestatiesubsidie in aanmerking te komen. 

B. 

De artikelsgewijze toelichting op artikel 2.2, aanhef en onder a, komt te luiden als volgt: 

  

Artikel 2.2, aanhef en onder a 

De aanvraag betreft een stage die gelopen wordt door een stagiair/BOL-student in het schooljaar 2021- 

2022. Daarom mag de stage niet gestart zijn voor 26 augustus 2021 die beschouwd wordt als startdatum 

voor het schooljaar 2021-2022. Indien uit de aanvraaginformatie blijkt dat de stagiair/BOL-student al 

vóór 26 augustus 2021 is gestart met zijn stage, dan wordt de aanvraag voor subsidie geweigerd. Met 

die weigeringsgrond wordt de stimulerende werking van de regeling gewaarborgd. 
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Gedeputeerde Staten kunnen na ontvangst van een aanvraag in geval van twijfel aangaande de door 

de aanvrager verstrekte informatie over de start van de stage, hier nader onderzoek naar doen, al dan 

niet op locatie. 

Artikel  III 
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad 

waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 2021. 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Gedeputeerde Staten van Fryslân van 

7 december 2021, 

Voorzitter drs. A.A.M. Brok 

Secretaris R.E. Bouius-Riemersma, MBA MCM 
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