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Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weststellingwerf,
gelet op de Algemene subsidieverordening Weststellingwerf 2016 (ASV), besluit vast te stellen de
Subsidieregeling Dorpenfonds 2019:
Artikel 1. Begripsomschrijvingen
In deze regeling wordt verstaan onder:
ASV 2016 :
Algemene Subsidieverordening Weststellingwerf 2016
Belangenbehartigende
organisatie:
Een rechtspersoon in de gemeente Weststellingwerf die in haar statuten als
doelstelling heeft opgenomen het behartigen van de belangen van het dorp of
de dorpsbewoners, respectievelijk de wijk of de wijkbewoners, respectievelijk
de kern of de bewoners van die kern. Als belangenbehartigende organisaties
onderscheiden wij de plaatselijke belangen, de VKD en wijkverenigingen;
Plaatselijke Belangen, (PB):
Plaatselijke belangen en dorpsbelangen in de gemeente Weststellingwerf;
VKD:
Vereniging Kleine Dorpen Westellingwerf, de overkoepelende vereniging van
plaatselijke belangen in Weststellingwerf, uitgezonderd Noordwolde en
Wolvega;
Wijkvereniging:
Vereniging van wijkbewoners in Wolvega die zich straatoverstijgend inzet voor
de leefbaarheid in een nader omgeschreven geografisch deel van het dorp.
Artikel 2. Doel
De subsidie heeft tot doel het stimuleren van de leefbaarheid en de sociale samenhang in de dorpen en
wijken van de gemeente Weststellingwerf door middel van verstrekking ervan aan belangenbehartigende
organisaties.
Artikel 3. Activiteiten
1. Werkbudget
Subsidie kan worden verstrekt voor leefbaarheidsinitiatieven in de dorpen en wijken van de gemeente
Weststellingwerf.
2.

Projectengeld
Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten die gericht zijn op één of meer van de volgende doelen:
a. Vernieuwende projecten, van-onderen-op geïnitieerd die leiden tot structurele en positieve
verandering van de leefbaarheid en woonkwaliteit in buurt, wijk of dorp;
b. Projecten die de vitaliteit, participatie of sociale cohesie in buurt, wijk of dorp versterken of bijdragen
aan het behoud daarvan;
c. Het activeren van bewoners en het versterken van de betrokkenheid bij de eigen leefomgeving;
d. Bevordering van de zorg voor elkaar binnen de buurt, wijk of dorp en bijdragen aan het op veilige en
gezonde wijze wonen en ouder worden in de eigen leefomgeving.

Artikel 4. Criteria
Om voor subsidie als bedoeld in artikel 3, lid 2 in aanmerking te komen, moet worden voldaan aan de volgende
criteria:
a. De activiteiten zijn gericht op een blijvende positieve verandering;
b. De continuïteit, verantwoordelijkheid, eigendom of beheer van de activiteiten zijn geborgd in concrete
afspraken tussen betrokken partijen;
c. De activiteiten passen binnen het beleid, echter met dien verstande 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;
d. De activiteiten hebben draagvlak onder de betrokken en belanghebbende bewoners en organisaties.
Artikel 5. Doelgroep
1.
Subsidie als bedoeld in artikel 3, lid 1 wordt uitsluitend verstrekt aan belangenbehartigende organisaties
zoals benoemd in de Notitie Dorpenfonds gemeente Weststellingwerf 2019-2022, die door de
gemeenteraad is vastgesteld op 1 april 2019;
2.
Subsidie als bedoeld in artikel 3, lid 2 wordt uitsluitend verstrekt aan:
a. Belangenbehartigende organisaties;
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b. Andere dan de in sub a genoemde privaatrechtelijke rechtspersonen zonder winstoogmerk;
c. Natuurlijke personen.
Artikel 6. 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 zijn gemaakt vóór indiening van de aanvraag;
b. Kosten ter ondersteuning van reguliere activiteiten of de exploitatie daarvan;
c. Kosten van bouw- of verbouwwerkzaamheden van sportkantines, dorps- en buurthuizen of soortgelijke
maatschappelijke voorzieningen;
d. 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 7. Berekening van uurtarieven
De kosten voor de inzet van professionele partijen, als bedoeld in artikel 6, lid 2, onder d worden
gebaseerd op de heersende tarieven in de betreffende branche.
Artikel 8. Hoogte van de subsidie
1. Subsidie als bedoeld in artikel 3, lid 1 is voor Plaatselijke belangen gebaseerd op het aantal inwoners
binnen het verzorgingsgebied van de het plaatselijk belang en bedraagt per kalenderjaar bij:
a. Minder dan 250 inwoners
€ 1.500,00
b. Tussen 250 tot 750 inwoners
€ 1.750,00
c. Tussen 750 tot 5000 inwoners
€ 2.000,00
2. Subsidie als bedoeld in artikel 3, lid 1 bedraagt per kalenderjaar voor VKD € 2.500,00 en voor
wijkverenigingen € 1.500,00.
3. Subsidie als bedoeld in voorgaande leden wordt voor maximaal de looptijd van deze subsidieregeling
verleend.
4. Een subsidie als bedoeld in artikel 3, lid 2, bedraagt maximaal 40% van de subsidiabele kosten, met een
minimum van € 500,00 en een maximum van €7.500,00.
Artikel 9. Wijze van verdeling
1. Subsidie als bedoeld in artikel 3, lid 2 wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de
subsidieaanvragen. Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is, geldt voor het bepalen van de
onderlinge rangschikking voor de verdeling van de subsidie de dag waarop de subsidieaanvraag
volledig is als datum van binnenkomst.
Artikel 10. Aanvraag
1. Artikel 6, leden 2 en 3 van de ASV zijn niet van toepassing op aanvragen om subsidie als bedoeld in
artikel 3, lid 1.
2. In aanvulling op artikel 6 van de ASV legt de aanvrager bij zijn aanvraag om subsidie als bedoeld in
artikel 3, lid 2 een verklaring over waaruit blijkt dat de belangenbehartigende organisatie de activiteit
onderschrijft.
Artikel 11. Aanvraagtermijn
1. Een aanvraag om subsidie als bedoeld in artikel 3, lid 1 wordt onder toepassing van artikel 7, lid 4 ASV,
eenmalig, uiterlijk op 1 juli 2019 ingediend.
2. Een aanvraag om subsidie als bedoeld in artikel 3, lid 2 wordt, overeenkomstig artikel 7, lid 3 van de
ASV, ingediend tussen 26 en 13 weken voordat de aanvrager voornemens is te beginnen met de
activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.
Artikel 12. Beslistermijn
Op een aanvraag om subsidie als bedoeld in artikel 3, lid 2 beslissen burgemeester en wethouders binnen 13
weken nadat de aanvraag is ingediend.
Artikel 13. Aanvullende weigeringsgronden
Overeenkomstig artikel 9, tweede lid, aanhef en onder l, van de ASV kan subsidieverlening worden geweigerd
als:
a. De activiteit waarvoor subsidie wordt gevraagd is begonnen voordat de aanvraag is ontvangen;
b. De aanvrager doelstellingen beoogt of activiteiten zal ontplooien, die in strijd zijn met het algemeen
belang of de openbare orde;
c. Voor dezelfde activiteit reeds door het college subsidie is verstrekt.
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Artikel 14. Subsidievaststelling
Indien de verleende subsidie meer dan € 5.000 bedraagt, bevat de aanvraag tot vaststelling, onder toepassing
van artikel 15, lid 3 van de ASV, uitsluitend een inhoudelijk verslag waaruit blijkt welke activiteiten hebben
plaatsgevonden en/of in hoeverre de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht.
Artikel 15. Slotbepalingen
1. Deze subsidieregeling treedt in werking met terugwerkende kracht op 1 januari 2019
2. Deze subsidieregeling vervalt op 31-12-2022.
3. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Dorpenfonds gemeente Weststellingwerf 2019.

Aldus vastgesteld op 16 april 2019

Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris,
de burgemeester,
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Bijlage 1 - Overzicht PB, inzet en verdeling werkbudget Dorpenfonds 2019-2022

Werkbudget in
€ per jaar

Inwoners
per 1-1-2019

PB Dorpen < 250 inwoners
1
2
3
4
5

Nijelamer
Nijetrijne
Oldelamer
Vinkega
Langelille

€ 1.500
€ 1.500
€ 1.500
€ 1.500
€ 1.500

145
134
238
204
235

€ 1.750
€ 1.750
€ 1.750
€ 1.750
€ 1.750
€ 1.750
€ 1.750
€ 1.750

483
408
600*
533
447
667
308
505

883
889
3000*
1054
1105
1043

PB Dorpen 250 - < 750
6
7
8
9
10
11
12
13

Blesdijke
De Hoeve
Noordwolde-Zuid
Oosterstreek
Sonnega_Oldetrijne
Ter Idzard , Olde- en Nijeholtwolde
Zandhuizen
Nijeholtpade
PB Dorpen 750 - < 5000

14
15
16
17
18
19

Boijl
De Blesse- Peperga
Noordwolde
Oldeholtpade
Scherpenzeel, Munnekeburen, Spanga
Steggerda

€ 2.000
€ 2.000
€ 2.000
€ 2.000
€ 2.000
€ 2.000

20

Vereniging Kleine Dorpen

€ 2.500

Totaal dorpen (excl Wolvega)

€ 36.000

Wijkverenigingen Wolvega
21
22
23

De Meenthe
Prinsenhof
De Senne
Totaal

€ 1.500
€ 1.500
€ 1.500
€ 40.500

