Subsidieregeling Sociaal cultureel werk Weststellingwerf 2016

Het college van burgemeester en wethouders van Gemeente Weststellingwerf;
gelet op de Algemene subsidieverordening Weststellingwerf 2016
besluit vast te stellen de Subsidieregeling Sociaal cultureel werk 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.
Artikel 2. Toepassingsbereik
Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door
burgemeester en wethouders voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.
Artikel 3. Activiteiten
Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor activiteiten sociaal cultureel werk middels het op structurele
basis uitvoeren en/of stimuleren hiervan waarbij deze activiteiten nadrukkelijk gericht zijn op sociaal contact
in groepsverband met een vaste regelmaat.
Artikel 4. Doelgroep
Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan instellingen die in voorgaand jaar van de gemeente een
instandhoudingssubsidie sociaal cultureel werk ontvingen.
Artikel 5. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen
1. De subsidie heeft uitsluitend betrekking op redelijk te maken algemene kosten door de instelling die direct
verbonden zijn met de uitvoering van een activiteit als bedoeld in artikel 3, en die naar het oordeel van
burgemeester en wethouders noodzakelijk zijn voor de uitvoering van deze activiteiten.
2. Niet voor subsidie in aanmerking komen de kosten die niet direct gerelateerd zijn aan- en/of noodzakelijk
zijn voor de activiteit zelf.
Artikel 6. Hoogte van de subsidie
Een subsidie bedraagt maximaal het bedrag dat de betreffende aanvrager in voorgaand jaar heeft ontvangen
in het kader van deze regeling.
Artikel 7. Wijze van verdeling
1. Jaarlijks stelt het college een lijst vast van de toegelaten instellingen voor deze regeling;
2. De instellingen op deze lijst krijgen een vastgesteld aanvraag formulier toegezonden waarop de datum
van indiening is vastgesteld;
3. Aanspraak op de subsidie hebben alle de lijst vermelde organisaties, zoals aangegeven bij lid 1, indien en
voor zover:
a. het bestendig instellingsbeleid en de betreffende activiteiten wordt voortgezet;
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.

4. De subsidie wordt aangevraagd voor een kalenderjaar in het betreffende kalenderjaar;
5. Honorering van aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie en die niet worden geweigerd,
geschiedt totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt;
6. Indien en voor zover meer aanvragen om subsidie binnenkomen dan waarin het subsidieplafond voor
sociaal cultureel werk voorziet, wordt de te verlenen subsidie (per onderdeel) gerelateerd aan het aantal
ingekomen verzoeken om subsidie en naar evenredigheid verlaagd;
Artikel 8. Aanvraag
1. Alleen instellingen die op de door het college vastgestelde lijst staan krijgen een aanvraagformulier,
waarop de betreffende datum voor indiening aanvraag staat aangegeven.
2. Een aanvraag om een subsidie voldoet als deze voldoet aan het gestelde in artikel 6, eerste lid van de
Algemene subsidieverordening Weststellingwerf 2016, tenzij aanvullende informatie nodig is ter
beoordeling aan het college om tot een besluit op de aanvraag te kunnen komen.
Artikel 9. Aanvraagtermijn
1.Een aanvraag om een subsidie wordt, in afwijking van artikel 7, eerste lid, van de Algemene
subsidieverordening Weststellingwerf 2016, en zoals bedoeld in voorgenoemd artikel 8, lid 1, ingediend
uiterlijk 15 maart van het betreffende jaar waarop de aanvraag betrekking heeft.
Artikel 10. Beslistermijn
1. Burgemeester en wethouders beslissen, in afwijking van artikel 8, eerste lid, van de Algemene
subsidieverordening Weststellingwerf 2016, uiterlijk op 15 mei van het jaar waarin de aanvraag om subsidie
is ingediend zoals bedoeld in voorgenoemd artikel 9 lid 1.
2. Burgemeester en wethouders beslissen uiterlijk op 1 februari op de lijst van toegelaten organisaties te
worden opgenomen zoals bedoeld in voorgenoemd artikel 7 lid 1.
Artikel 11. Aanvullende weigeringsgronden
Overeenkomstig artikel 9, tweede lid, aanhef en onder l, van de Algemene subsidieverordening
Weststellingwerf 2016 kan subsidieverlening worden geweigerd als de aanvrager niet of in onvoldoende
mate kan aantonen dat de activiteiten aansluiten bij het beleidsdoelen en beleidsprioriteiten zoals met deze
subsidieregeling worden beoogd door de gemeente.
Artikel 12. Verantwoording en subsidievaststelling
1. De subsidie wordt bij verlening direct vastgesteld ongeacht de hoogte van het te verlenen bedrag.
2. Het college kan in incidentele gevallen bepalen bij de verleningsbeschikking dat de subsidie- ontvanger de
besteding van de subsidie dient te verantwoorden. In dat geval zal in de verleningsbeschikking worden
aangegeven welke verantwoording en welke datum van indiening daarbij van toepassing is. In dat geval
vindt de vaststelling plaats binnen 13 weken na de gestelde datum van indiening van de gevraagde
inlichtingen.
Artikel 13. Hardheidsclausule
1. Het college kan in individuele gevallen afwijken van het gestelde in deze regeling voor zover de
toepassing van die bepalingen voor de subsidieaanvrager of -ontvanger gevolgen zou hebben die
onevenredig zijn in verhouding tot de met de betrokken bepalingen te dienen doelen.
2. Toepassing van het vorige lid wordt gemotiveerd in het besluit.
Artikel 14. Slotbepalingen
1. De beleidsregels sociaal cultureel werk worden ingetrokken.
2. Deze subsidieregeling treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2016.
3. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Sociaal cultureel werk Weststellingwerf
2016.

