Subsidieregeling Dorpenfonds gemeente Weststellingwerf 2016 – 2018

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weststellingwerf,
gelet op de Algemene subsidieverordening Weststellingwerf 2016, besluit vast te stellen de Subsidieregeling
Dorpenfonds 2016-2018:
Artikel 1. Begripsomschrijvingen
In deze regeling wordt verstaan onder:
ASV 2016 :
Algemene Subsidieverordening Weststellingwerf 2016
Dorpenfonds :
Dorpenfonds gemeente Weststellingwerf 2016-2018
VKD:
Vereniging Kleine Dorpen Westellingwerf, de overkoepelende vereniging van
plaatselijke belangen in Weststellingwerf, uitgezonderd Noordwolde en Wolvega
Plaatselijke Belangen, PB’en:
Plaatselijke belangen- , dorpsbelangen- , wijk- en buurtverenigingen in de
gemeente Weststellingwerf; Vereniging Kleine Dorpen Weststellingwerf.
Bestaand/regulier beleid:
gemeentelijk beleid, beleidsterreinen en subsidieregelingen anders dan het
Dorpenfonds gemeente Weststellingwerf 2016-2018
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
1.
Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor activiteiten ten behoeve van leefbaarheidsinitiatieven in de
dorpen en wijken van de gemeente Weststellingwerf, bestaande uit een of meer van de volgende activiteiten:
a. Innovatieve projecten van-onderen-op die leiden tot structurele en positieve verandering ten
faveure van de algehele leefbaarheid en woonkwaliteit;
b. Projecten die de vitaliteit, participatie, sociale cohesie in een dorp of wijk versterken of bijdragen aan het
behoud daarvan;
c. Projecten die bijdragen aan het activeren van bewoners en het versterken van de betrokkenheid bij de
eigen leefomgeving
d. Projecten die inzetten op de zorg voor elkaar binnen de eigen buurt of het dorp en bijdragen aan het op
veilige en gezonde wijze wonen en ouder worden in de eigen leefomgeving. Een fysieke maatregel die ten
dienste staat van genoemde thema’s, vormt hier een onderdeel van.
2. Initiatieven dienen te leiden tot een blijvende positieve verandering met betrekking tot de in lid 1 genoemde
aspecten, waarbij de continuïteit, verantwoordelijkheid, eigendom en/of beheer van het project/activiteit zijn
geborgd in concrete afspraken tussen betrokken partijen.
3. Subsidie op grond van deze regeling kan worden verstrekt zowel voor initiatieven passend binnen
bestaand/regulier beleid als voor andere initiatieven als genoemd in lid 1, met dien verstande dat ten aanzien
van eerstgenoemde categorie geldt dat een subsidieaanvraag op grond van onderhavige subsidieregeling
uitsluitend voor toekenning in aanmerking komt indien de beschikbare middelen behorend bij het betreffende
bestaande/reguliere beleid geheel of ten dele ontoereikend zijn.
4. Om voor subsidie in aanmerking te komen dient een Initiatief voldoende draagvlak te hebben. Draagvlak blijkt
uit het aantal en mate van betrokkenheid van organisaties, bewoners, financieringsbronnen, de relatie met
een dorpsvisie of soortgelijk document en/of de mate waarin het initiatief aansluit op gemeentelijke
doelstellingen.
Artikel 4. Doelgroep
Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan:
1. VKD, Plaatselijke belangen, wijk- en buurtverenigingen, daaraan gelieerde werkgroepen of andere lokale
verenigingen.
2. Andere initiatiefnemers die zich inzetten voor de in artikel 3 genoemde activiteiten doch zich (nog) niet hebben
georganiseerd in een samenwerkingsverband als bedoeld in lid 1.
3. Bovendorpse/-wijkse leefbaarheidsinitiatieven kunnen worden gestimuleerd/gefaciliteerd door de inzet van het
dorpenfonds, daar waar een duidelijke relatie is met de PB ‘en
Artikel 5. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen
1. Voor subsidie komen de redelijk gemaakte kosten in aanmerking die direct verbonden zijn met de uitvoering
van een activiteit als bedoeld in artikel 3.
2. Niet voor subsidie in aanmerking komen:
a. kosten die door de subsidie-ontvanger zijn gemaakt vóór indiening van de aanvraag;
b. kosten ter ondersteuning van reguliere activiteiten of de exploitatie daarvan;
c. kosten van (ver-)bouwwerkzaamheden van sportkantines, dorps- en buurthuizen en soortgelijke
maatschappelijke voorzieningen, tenzij deze kosten (mede) worden gemaakt in aansluiting op de in artikel 3
genoemde projecten;

d.
e.

projecten waarbij een initiatiefnemer zelf voldoende middelen ter beschikking heeft en uitvoering van het
project de financiële positie van de initiatiefnemer niet wezenlijk negatief beïnvloedt;
kosten voor inzet van professionele partijen, tenzij de betreffende werkzaamheden van dien aard zijn dat deze
niet kunnen worden uitgevoerd door de aanvrager zelf;

Artikel 6. Hoogte van de subsidie
1. Een subsidie bedraagt maximaal 35% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 5000,00.
2. Per jaar is maximaal € 33.500,- beschikbaar.
3. Teneinde zoveel mogelijk projecten mogelijk te maken, dienen aanvragers actief andere financieringsbronnen
aan te boren, de gemeente in kennis te stellen van hun initiatieven op dat vlak alsmede welke resultaten zulks
heeft opgeleverd.
4. Het college kan gemotiveerd afwijken van het bepaalde in lid 1.
Artikel 7. Berekening van uurtarieven, uniforme kostenbegrippen
1. Uurtarieven van professionele organisaties moeten worden gebaseerd op heersende tarieven in de
betreffende branche.
Artikel 8. Wijze van verdeling
1. Beoordeling en eventueel honorering van aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie en die niet
worden geweigerd, geschiedt in volgorde van indiening bij burgemeester en wethouders, totdat het in artikel
6, lid 2 genoemde beschikbare bedrag is bereikt.
2. Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de
aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is
aangevuld
3. Indien een initiatiefnemer in enig jaar meerdere aanvragen indient, komen de tweede en eventuele volgende
aanvragen alleen voor toekenning in aanmerking, indien hierdoor geen aantasting optreedt van de
gelijkmatige geografische spreiding van de verstrekkingen uit het dorpenfonds.
Artikel 9. Aanvraag
Aanvragen worden schriftelijk ingediend, eventueel voorzien van een aanvulling in de vorm van een projectplan.
Artikel 10. Aanvraagtermijn
Een aanvraag wordt getoetst aan bestaand beleid en daarbij horende termijnen. Een aanvraag om een subsidie wordt,
in afwijking van artikel 7, derde lid, van de ASV, ingediend minimaal 8 weken voordat de aanvrager voornemens is te
beginnen met de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.
Artikel 11. Beslistermijn
Burgemeester en wethouders beslissen, in afwijking van artikel 8, tweede lid, van de ASV, binnen 8 weken nadat de
volledige aanvraag om subsidie is ingediend.
Artikel 12. Aanvullende weigeringsgronden
Overeenkomstig artikel 9, tweede lid, aanhef en onder l, van de ASV kan subsidieverlening worden geweigerd als:
1. de activiteit waarvoor subsidie wordt gevraagd is begonnen voordat de aanvraag is ontvangen;
2. de aanvrager doelstellingen beoogt of activiteiten zal ontplooien, die in strijd zijn met het algemeen belang of de
openbare orde;
3. aannemelijk is dat de activiteiten ook zonder subsidie zonder belangrijke vertraging zouden worden uitgevoerd.
Artikel 13. Subsidievaststelling
Een subsidie wordt, in afwijking van artikel 17, eerste lid, van de ASV vastgesteld binnen 8 weken na de ontvangst van
een aanvraag tot subsidievaststelling.
Artikel 14. Slotbepalingen
1. Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 januari 2016.
2. Deze subsidieregeling vervalt op 31-12-2018.
3. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Dorpenfonds gemeente Weststellingwerf 2016-2018.
Aldus vastgesteld op 15 december 2015
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris,
de burgemeester,

