Decos 12505/in

Subsidieregeling Sociaal Culturele voorzieningen gemeente Weststellingwerf 2016
Het college van burgemeester en wethouders van Weststellingwerf,
gelet op de Algemene subsidieverordening Werststellingwerf 2016,
besluit vast te stellen de Subsidieregeling Sociaal Culturele voorzieningen gemeente Weststellingwerf 2016:
Artikel 1.
Begripsomschrijvingen
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. aanvrager: rechtspersoon of (groep van) natuurlijke personen die subsidie aanvragen in de zin van titel
4.2 Algemene wet bestuursrecht.
b. college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weststellingwerf;
c. activiteit: verrichting of werkzaamheid die de aanvrager gaat uitvoeren;
d.
instelling: vereniging, stichting of groep die zich - zonder winstoogmerk - het behartigen van ideële of
materiële belangen ten doel stelt voor (een deel van) de ingezetenen van de gemeente Weststellingwerf,
blijkend uit statuten, huishoudelijk reglement en/of aantoonbaar feitelijke activiteiten;
e. prestatie: in meetbare eenheden omschreven resultaten;
f. subsidietijdvak: periode van een kalenderjaar;
g. vrijwilliger: een persoon die taken uitvoert voor een instelling, anders dan beroepsmatig.
Paragraaf 1

Inleidende bepaling

Artikel 2
Algemene bepalingen
1. Het college kan verplichting opleggen dat de subsidieontvanger zelf in een eigen bijdrage of
aanvullende inkomsten voorziet.
2. De subsidieontvanger voert een zodanig ingerichte administratie, dat daaruit te allen tijde de voor de
vaststelling van de subsidie van belang zijnde rechten en verplichtingen, respectievelijk de betalingen
en de ontvangsten kunnen worden nagegaan.
3. De administratie en de daartoe behorende bescheiden worden gedurende tien jaren bewaard.
4. Voor zover subsidie is aangevraagd voor activiteiten die mede door andere bestuursorganen, uit andere
fondsen of geldmiddelen kunnen worden gesubsidieerd, kan het college aan de subsidieverlening
bijzondere verplichtingen verbinden met het oog op een goede afstemming met de door die andere
bestuursorganen opgelegde verplichtingen.
Paragraaf 2

Subsidieregeling Sociaal Culturele voorzieningen.

Artikel 3
Doelgroep; organisaties, leden en activiteiten
1. Om in aanmerking te komen voor de subsidieregeling sociaal culturele voorzieningen:
De activiteiten van de sociaal culturele instelling dienen in hoofdzaak betrekking te hebben op
het uitvoeren en/of stimuleren van sociaal culturele activiteiten, waarbij deze zich ook richt op
ontspanning en/ of sociaal contact. De activiteiten dienen betrekking te hebben op het in
groepsverband en met enige regelmaat zich bezighouden en/of uitvoeren van
diverse vormen van sociaal culturele activiteiten. De instelling heeft voor haar activiteiten in
voorgaand jaar al een subsidie ontvangen van de gemeente in het kader van
instandhoudingssubsidie sociaal culturele voorzieningen;
2. De organisaties voor sociaal culturele activiteiten dienen statutair te zijn gevestigd in de gemeente
Weststellingwerf;
3. Niet statutair in de gemeente Weststellingwerf gevestigde organisaties voor sociaal culturele activiteiten
moeten om in aanmerking te komen voor een subsidie nadrukkelijk aantonen dat de activiteiten van de
subsidieaanvraag van de organisatie aantoonbaar zijn gericht op de gemeente Weststellingwerf en haar
inwoners;

4.

Instellingen voor sociaal culturele activiteiten die voor subsidie in aanmerking wensen te komen dienen
zelf te voorzien in een eigen bijdrage of aanvullende inkomsten o.a. door middel van contributie, eigen
middelen, fondsen e.d;
5. Jaarlijks stelt het college een overzicht vast van de toegelaten instellingen voor deze regeling;
De instellingen op deze lijst krijgen een vastgesteld aanvraag formulier toegezonden. Een nieuwe
sociaal culturele voorzieningen zoals bedoeld in deze regeling, kan middels een formulier een verzoek
bij het college indienen om in de lijst te worden opgenomen;
6. Aanspraak op subsidie sociaal culturele voorzieningen hebben alle toegelaten op de lijst vermelde
organisaties, zoals aangegeven bij lid 5, indien en voor zover;:
a. het bestendig instellingsbeleid en de betreffende activiteiten wordt voortgezet; en
b. geen sprake is van wezenlijke veranderingen met betrekking tot de besteding.
c. de aanvraag van de toegelaten instelling is ingediend met het vastgesteld formulier.
7.. De subsidie wordt aangevraagd voor een kalenderjaar.
Artikel 4.
Toepassingsbereik
1. Deze regeling is van toepassing op de subsidieverlening met betrekking tot beoefening van sociaal
culturele activiteiten zoals in artikel 3 omschreven.
2. Deze subsidieregeling is een middel om te komen tot een weloverwogen gebruik en verdeling van
subsidiegelden aan specifieke doelgroepen die conform het gemeentelijke beleid prioriteit verdienen.
3. Deze subsidieverlening heeft als doel het ondersteunen en stimuleren van plaatselijk sociaal culturele
activiteiten, met inzet van vrijwilligers en het instandhouden van het daarvoor geëigende
voorzieningenniveau in de gemeente Weststellingwerf.
Artikel 5.
Subsidieberekening
1. De grondslagen voor de subsidieberekening voor de sociaal culturele voorzieningen wordt
gevormd door het subsidiebedrag dat de betreffende instelling in het kader van deze regeling
heeft ontvangen in voorgaand jaar van subsidiëring. Het betreft een instandhoudingsbedrag
(gebaseerd op de voorziening voorheen fonds JSC). De subsidieverlening onder deze paragraaf
is bedoeld om een instelling de gelegenheid te bieden haar activiteiten (tijdelijk) voort te zetten.
2. Indien en voor zover meer aanvragen om subsidie binnenkomen dan waarin het subsidieplafond
voor sociaal culturele voorzieningen voorziet, wordt de te verlenen subsidie (per onderdeel)
gerelateerd aan het aantal ingekomen verzoeken om subsidie en naar evenredigheid verlaagd.
Artikel 6.
Termijn aanvraag en besluit
1. De termijn waarop een aanvraag om subsidie uiterlijk moet zijn ingediend voor de
subsidieregeling: uiterlijk 15 februari in het betreffende subsidiejaar.
2. De termijn waarop uiterlijk een beslissing wordt genomen op een aanvraag voor de
Subsidieregeling: uiterlijk 15 mei in het betreffende subsidiejaar.
3. Een subsidie-aanvraag wordt gedaan middels een door het college vastgesteld aanvraagformulier
subsidieregeling sociaal culturele voorzieningen.
Paragraaf 3

Slotbepalingen

Artikel 7.
Termijn uitbetaling subsidiebevoorschotting
De termijn waarop uiterlijk een (voorlopige en / of gedeeltelijke) uitbetaling van een toegekende subsidie
volgt, is uiterlijk twee maanden na besluitvorming door het college, tenzij anders is bepaald bij beschikking.
Artikel 8.
Slotbepalingen en citeertitel
1. De Beleidsregels Subsidieverordening gemeente Weststellingwerf 2008 voor het beleidsterrein
sociaal cultureel wordt ingetrokken.
2. Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 januari 2016.
3. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling sociaal culturele voorzieningen
gemeente Wesstellingwerf 2016.
Aldus vastgesteld op 4 februari 2016.
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris,
de burgemeester,

