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1. Algemeen
1.1. Citeertitel
De Algemene Subsidieregeling 2008 Oude IJsselstreek vormt de basis voor deze Uitvoeringsregels
subsidie welzijn, cultuur en sport 2012.
De Algemene Wet Bestuursrecht stelt (procedure)regels voor subsidieverstrekking. De Algemene
Subsidieregeling 2008 werkt deze (wettelijk voorgeschreven) procedureregels nader uit voor de
gemeente Oude IJsselstreek. De Uitvoeringsregels subsidie welzijn cultuur en sport vermelden per
beleidsterrein nadere uitvoeringsregels die bij subsidiëring in concrete gevallen worden gehanteerd.
Deze uitvoeringsregels, als bedoeld in artikel 1.3 lid 2 van de Algemene Subsidieregeling 2008
gemeente Oude IJsselstreek worden aangehaald als: uitvoeringsregels subsidie welzijn, cultuur
en sport gemeente Oude IJsselstreek.

1.2. Opbouw
In deze subsidieregeling wordt een onderscheid gemaakt in jaarlijks terugkerende subsidies voor
verenigingen en stichtingen (‘lijstsubsidie’) en subsidies voor specifieke gelegenheden van
verenigingen en stichtingen (‘subsidie accommodatie stichtingskosten’, ‘subsidie internationale
uitwisseling’, subsidie evenementen’, ‘subsidie waardevolle activiteiten’, ‘jubileumsubsidie’, ‘subsidie
Koninginnedag’ en ‘subsidie Dodenherdenking’). Deze subsidievormen worden achtereenvolgens
behandeld.

1.3. Aanvraag indienen
De procedure voor het aanvragen van lijstsubsidie verloopt als volgt:
- De gemeente verstrekt voor het aanvragen van lijstsubsidie jaarlijks voor 1 februari de benodigde
aanvraagformulieren.
- Aanvraagformulieren zijn ook te downloaden via de gemeentewebsite.
- De aanvraag van een jaarlijkse (exploitatie-) of lijstsubsidie dient, tenzij anders wordt aangegeven,
jaarlijks vóór 1 april ingediend te worden conform de daarvoor verstrekte aanvraagformulieren.
- De aanvraag van een lijstsubsidie dient vergezeld te zijn van:
 Het goedgekeurde en vastgestelde financieel verslag over het voorbije jaar;
 De goedgekeurde en vastgestelde begroting over het lopende verenigingsjaar;
 Een overzicht van de activiteiten die de aanvrager tijdens het subsidiejaar ontplooit.
 De ledenlijst van de vereniging waarop tenminste wordt vermeld: naam, geboortedatum en
woonplaats. Leden tot en met 17 jaar dienen apart gespecificeerd te worden van leden van 18
jaar en ouder. De algemeen geldende peildatum voor de ledenlijst is de laatste dag van het
subsidiabele boekjaar van de betreffende vereniging. Een ledenlijst dient alleen verstrekt te
worden als dat van belang is voor de subsidievaststelling.
 Een specificatie van de contributieregeling c.q. eigen-bijdrage-regeling.
 Andere gegevens die van belang zijn om de hoogte van de subsidie te kunnen vaststellen.
Startsubsidie
Aan organisaties die voor de eerste maal gesubsidieerd worden op basis van deze uitvoeringsregels
(lijstsubsidie) kan een startsubsidie worden toegekend, waarbij de aanvaarde begroting en de
geldende subsidienormen richtinggevend zijn voor de vaststelling van de startsubsidie.
Voor het aanvragen van een subsidie specifieke aangelegenheden wordt in hoofdstuk 4 per
subsidiecategorie aangegeven op welke manier de betreffende subsidie aangevraagd kan worden.

Uitvoeringsregels subsidie welzijn, cultuur en sport Oude IJsselstreek
Januari 2012

2

2. Algemeen geldende criteria
Alle organisaties die voor subsidie (lijstsubsidie en / of subsidie specifieke aangelegenheden) in
aanmerking wensen te komen, voldoen tenminste aan de volgende criteria:
De organisatie:
- beschikt over rechtspersoonlijkheid.
- Beschikt (ingeval van een vereniging) over volledige rechtsbevoegdheid.
- is statutair gevestigd in de Gemeente Oude IJsselstreek.
- voert het merendeel van de activiteiten uit in de gemeente Oude IJsselstreek.
- dient een redelijke bijdrage te vragen van haar leden c.q. deelnemers.
- biedt activiteiten aan op het terrein waarvoor zij subsidie ontvangt.
- zorgt dat de activiteiten onder deskundige leiding (geschoold, gediplomeerd, technisch kader)
staan.
- is aangesloten bij een landelijk, provinciaal of regionaal erkend overkoepelend orgaan, voor
zover een dergelijk orgaan aanwezig is.
- heeft naar oordeel van het college voldoende leden die woonachtig zijn in de gemeente Oude
IJsselstreek.
- opereert zonder winstoogmerk.
- is door het college aangewezen als zijnde subsidiabel.

Voor sportverenigingen die in aanmerking wensen te komen voor lijstsubsidie gelden de volgende
aanvullende criteria:
De sportvereniging:
- beoefent een tak van sport die door het college is aangewezen als zijnde subsidiabel.
- is aangesloten bij een overkoepelende organisatie die is aangesloten bij NOC*NSF.
- biedt sportactiviteiten aan de leden aan, in ieder geval ook in competitieverband, onder
auspiciën van de overkoepelende organisatie.
- heeft ondermeer als doelstelling het beoefenen van de sport door leden in clubverband.
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3. Lijstsubsidie
3.1. Beleidsterreinen
Organisaties die actief zijn binnen de volgende beleidsterreinen komen in aanmerking voor
lijstsubsidie:
- Doelgroepactiviteiten
- Amateuristische kunstbeoefening en –bevordering
- (Volks)cultuur
- Ontwikkelingssamenwerking
- Sport
In paragraaf 3.3. staan de organisaties die in aanmerking komen verder gespecificeerd.

3.2. Begripsbepaling lijstsubsidie
College
Waar in deze uitvoeringsregels wordt gesproken over het college wordt bedoeld het college van
burgemeester en wethouders van de gemeente Oude IJsselstreek.
Subsidie per lid
Waar in deze uitvoeringsregels wordt gesproken over een subsidie per lid per jaar dient dit lid:
- een actief lid te zijn van de genoemde organisatie.
- 18 jaar of ouder te zijn op de geldende peildatum.
De subsidie per lid is in geen geval hoger dan 20% van de door het lid opgebrachte contributie of
eigen bijdrage, terwijl het subsidie per lid ook niet hoger kan zijn dan het vastgestelde subsidiebedrag
per lid.
Subsidie per jeugdlid
Waar in deze uitvoeringsregels wordt gesproken over een subsidie per jeugdlid per jaar dient dit lid:
- een actief lid te zijn van de genoemde organisatie.
- jonger te zijn dan 18 jaar op de geldende peildatum.
De subsidie per jeugdlid is in geen geval hoger dan 50% van de door het lid opgebrachte contributie of
eigen bijdrage, terwijl het subsidie per jeugdlid ook niet hoger kan zijn dan het vastgestelde
subsidiebedrag per jeugdlid.
Subsidie per lid gehandicaptensport
Waar in deze uitvoeringsregels wordt gesproken over een subsidie per lid van een gehandicapten
sportvereniging wordt bedoeld een vastgesteld bedrag voor actieve leden van een
gehandicaptensportvereniging, woonachtig in de gemeente Oude IJsselstreek, die door een
chronische functiebeperking niet zelfstandig kunnen deelnemen aan de activiteiten van een reguliere
sportvereniging en/of waarvoor extra voorzieningen noodzakelijk zijn.
Subsidie in de personele kosten
Waar in deze uitvoeringsregels wordt gesproken over een subsidie in de personele kosten wordt
bedoeld de door het college aanvaarde loonkosten van bevoegde en betaalde leiding, evenals de
door het college aanvaarde geldelijk uitbetaalde vrijwilligersvergoedingen van bevoegde en betaalde
leiding, onder verrekening van eventuele deelnemersbijdragen in de personele kosten die specifiek bij
de deelnemer in rekening gebracht worden, met dien verstande dat voor buitensportverenigingen
alleen de aanvaarde personele kosten ten bate van jeugdleden subsidiabel zijn. Onder loonkosten
wordt verstaan loon, belastingen en sociale lasten.
Subsidie in de huisvestingskosten
Waar in deze uitvoeringsregels wordt gesproken over een subsidie in de huisvestingskosten wordt
bedoeld een subsidie in de huurkosten van gebruikte accommodaties of een subsidie in de aanvaarde
kosten van een eigen accommodatie, met inachtneming van het eventueel vastgestelde
maximumbedrag. Onder aanvaarde kosten van een eigen accommodatie wordt verstaan: de kosten
van het erfpachtcanon of de opstalvergoeding, kosten voor gas, water en elektriciteit, premies voor
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brand- en inboedelverzekering, onroerend-zaakbelasting, rioolrecht, kosten van regulier onderhoud en
schoonmaakkosten.
Het subsidiabele bedrag ‘subsidie huisvestingskosten’ bedraagt maximaal 7% van de door het college
aanvaarde stichtingskosten van de betreffende accommodatie(s).
Subsidie per geprivatiseerde kleedkamer
Waar in deze uitvoeringsregels wordt gesproken over een subsidie per geprivatiseerde kleedkamer
wordt bedoeld een vastgesteld bedrag per kleedkamer per jaar op basis van een door het college
aanvaard aantal geprivatiseerde kleedkamers die in onderhoud en eigendom zijn van de betreffende
buitensportvereniging.
Subsidie in de huurkosten van kleedlokalen
Waar in deze uitvoeringsregels wordt gesproken over een subsidie in de huurkosten van kleedlokalen
wordt bedoeld een subsidie in de huurkosten van kleedlokalen die in eigendom zijn van de gemeente
Oude IJsselstreek.
Subsidie in de huurkosten van buitensportvelden
Waar in deze uitvoeringsregels wordt gesproken over een subsidie in de huurkosten van
buitensportvelden wordt bedoeld een subsidie in de huurkosten van buitensportvelden die in
eigendom zijn van de gemeente Oude IJsselstreek.
Subsidie per muziekinstrument
Waar in deze uitvoeringsregels wordt gesproken over een subsidie per instrument wordt bedoeld een
subsidie per instrument van een muziekvereniging, bespeeld door een actief, spelend lid van de
gesubsidieerde vereniging. Alleen instrumenten waarvoor conform de landelijke Hafabra-reglementen
een examenmogelijkheid bestaat zijn subsidiabel. Het aantal instrumenten kan nooit het aantal
actieve, spelende leden van de betreffende vereniging te boven gaan.
Subsidie scholing aan muziekschool
Waar in deze uitvoeringsregels wordt gesproken over een subsidie in scholing aan de muziekschool
wordt bedoeld een subsidie in de kosten die de betreffende vereniging maakt om leden op te laten
leiden aan de muziekschool Oost Gelderland, onder verrekening van de eigen bijdrage van de
deelnemer(s). Deelnemers worden geacht een naar oordeel van het college redelijke eigen bijdrage te
leveren aan deze scholingskosten.
Subsidie deskundigheidsbevordering
Waar in deze uitvoeringsregels wordt gesproken over een subsidie voor deskundigheidsbevordering
wordt bedoeld een subsidie in de aanvaarde opleidingskosten van leiding, kader en vrijwilligers. Het
moet hier opleidingskosten betreffen die direct gerelateerd zijn aan de activiteiten van de vereniging.
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3.3. Subsidienormen per beleidsterrein
Hieronder staat beschreven welke subsidienormen gelden voor de verschillende beleidsterreinen
(doelgroepactiviteiten, amateuristische kunstbeoefening en -bevordering, (volks)cultuur,
ontwikkelingssamenwerking en sport). Daarnaast is per beleidsterrein aangegeven welke specifieke
organisaties voor subsidie in aanmerking komen.
Voor organisaties die niet onder de lijstsubsidieregeling vallen, maar wel voldoen aan de algemene
voorwaarden in hoofdstuk 2, gelden een tweetal algemene subsidienormen (paragraaf 3.3.1.).

3.3.1. Algemeen geldende subsidienormen
Subsidie jeugdparticipatie
Aan verenigingen die specifiek activiteiten organiseren voor hun jeugdleden en die voldoen aan de
gestelde algemene criteria om voor subsidie in aanmerking te komen (hoofdstuk 2), kan in het kader
van ‘stimuleren jeugdparticipatie’ een subsidie per jeugdlid worden toegekend.
Subsidie deskundigheidsbevordering
Aan organisaties die voldoen aan de gestelde algemene criteria om voor subsidie in aanmerking te
komen (hoofdstuk 2) kan een subsidie deskundigheidsbevordering worden toegekend. Hiervoor
worden de volgende normen gehanteerd:
- Subsidie in opleidingskosten
- Subsidie in de reiskosten behorende bij de opleiding, voor zover deze noodzakelijk worden geacht
en het een normale cursusduur betreft.
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3.3.2. Doelgroepactiviteiten
Onder dit beleidsterrein vallen de volgende organisaties:
- Ouderenbonden
- Ouderensociëteiten
- Vrouwenbonden
- Minderhedenverenigingen
- Jeugd- en jongerenverenigingen
- EHBO-verenigingen
- Instituut voor Natuurbeschermingseducatie
De volgende subsidienormen worden gehanteerd:
- Subsidie per lid
- Subsidie per jeugdlid
- Subsidie deskundigheidsbevordering
Aanvullende subsidienormen voor jeugd- en jongerenverenigingen:
- Subsidie in de huisvestingskosten, met inachtneming van het vastgestelde maximumbedrag
- Subsidie in de personele kosten
Aanvullende subsidienormen voor EHBO-verenigingen:
- Vast bedrag per jaar
- Subsidie in de personele kosten

Specifieke subsidies doelgroepactiviteiten:
De volgende organisaties uit het beleidsterrein doelgroepactiviteiten worden niet gesubsidieerd op
basis van de bovenstaande subsidienormen en ontvangen jaarlijks een vastgesteld subsidiebedrag.
- Plaatselijke afdelingen Nationale Vereniging de Zonnebloem
- Stichting Kruisrakkerssoos
- Belangenverenigingen
- Seniorenconvent Oude IJsselstreek
De volgende organisaties uit het beleidsterrein doelgroepactiviteiten worden niet gesubsidieerd op
basis van de bovenstaande subsidienormen, maar ontvangen een subsidie ter hoogte van het
aanvaarde exploitatietekort, met dien verstande dat de subsidie het vastgestelde maximumbedrag niet
kan overschrijden. Het vastgestelde maximumbedrag wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van het
indexpercentage dat conform collegebesluit ook wordt toegepast op de budgetten in de
gemeentebegroting.
- Stichting La Fundaciòn Espaňola de Ulft
- Stichting Turks Sociaal Kultureel Centrum
- Speel-o-theek ’t Schakeltje
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3.3.3. Amateuristische kunstbeoefening en -bevordering
Onder dit beleidsterrein vallen de volgende verenigingen:
- Muziekverenigingen
- Zangverenigingen
- Drumbands
- Trompetterkorpsen
- Majorettekorpsen
- Toneelverenigingen
- Musicalverenigingen
- Folkloreverenigingen
De volgende subsidienormen worden gehanteerd:
- Subsidie per jeugdlid
- Subsidie in de personele kosten
- Subsidie deskundigheidsbevordering
- Subsidie in de scholing aan muziekschool
- Subsidie per muziekinstrument
- Vast bedrag

3.3.4. (Volks)cultuur
De volgende subsidienormen worden gehanteerd:
Oudheidkundige verenigingen Gemeente Oude IJsselstreek
De volgende subsidienormen worden gehanteerd
- Subsidie per lid
- Subsidie per jeugdlid

Specifieke subsidies (volks)cultuur:
Galerie bij de Boeken
Aan Galerie bij de Boeken kan jaarlijks een subsidie worden toegekend tot het bedrag van het
aanvaarde exploitatietekort, met inachtneming van het vastgestelde maximale subsidiebedrag. Het
vastgestelde maximumbedrag wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van het indexpercentage
dat conform collegebesluit ook wordt toegepast op de budgetten in de gemeentebegroting.
Stichting Openluchttheater Engbergen
Aan Stichting Openluchttheater Engbergen kan jaarlijks een subsidie worden toegekend ter hoogte
van het aanvaarde exploitatietekort, met inachtneming van het vastgestelde maximale
subsidiebedrag. Het vastgestelde maximumbedrag wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van het
indexpercentage dat conform collegebesluit ook wordt toegepast op de budgetten in de
gemeentebegroting.
Jeugdcarnaval Silvolde
Aan Comité Jeugdcarnaval Silvolde kan jaarlijks ten behoeve van de jeugdcarnavalsoptocht een vast
subsidiebedrag worden toegekend.
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3.3.5. Ontwikkelingssamenwerking
Leniging noden in de wereld
Aan organisaties die initiatieven ontplooien gericht op het lenigen van noden in de wereld kan een
subsidie worden toegekend. Subsidie kan alleen worden toegekend aan lokale initiatieven met
uitzondering van kerkelijke acties. De hoogte van de subsidie wordt van geval tot geval vastgesteld.

Specifieke subsidies ontwikkelingssamenwerking:
Stichting Wereldwinkel Varsseveld
Aan Stichting Wereldwinkel Varsseveld kan jaarlijks een vast subsidiebedrag worden toegekend.

3.3.6. Sport
Subsidiabele takken van sport
De volgende takken van sport zijn aangewezen als zijnde subsidiabel:
- Veldvoetbal
- Tennis
- Volleybal
- Zwemmen/waterpolo
- Handbal
- Atletiek
- Badminton
- Tafeltennis
- Gymnastiek
- Korfbal
- Paardensport
- Schaaksport
- Gehandicaptensport
- Damsport
Algemene subsidienorm sport
Alle sportverenigingen uit de gemeente Oude IJsselstreek als genoemd onder ‘Subsidiabele takken
van sport’ - komen in aanmerking voor de volgende subsidienormen:
- Subsidie per jeugdlid
- Subsidie deskundigheidsbevordering
Aanvullende subsidienormen binnensport
Sportverenigingen als genoemd onder ‘subsidiabele takken van sport’ die actief zijn op het gebied van
binnensport komen in aanmerking voor de volgende aanvullende subsidienormen:
- Subsidie in de huisvestingskosten
- Subsidie in de personele kosten
Aanvullende subsidienormen buitensport
Sportverenigingen als genoemd onder ‘subsidiabele takken van sport’ die actief zijn op het gebied van
buitensport komen in aanmerking voor de volgende aanvullende subsidienormen:
- Subsidie in de huurkosten van kleedlokalen
- Subsidie in de huurkosten van buitensportvelden
- Subsidiebedrag per geprivatiseerde kleedkamer
- Subsidie in de personele kosten

3.3.7. Gehandicaptensport
Lokale en/of regionale sportverenigingen die door het college specifiek zijn aangewezen als zijnde
subsidiabel en actief zijn op het gebied van gehandicaptensport komen in aanmerking voor de
volgende subsidienorm:
- Subsidie per lid gehandicaptensport
Bij gehandicaptensportverenigingen wordt het woonplaatsbeginsel gehanteerd: alleen leden
woonachtig in de gemeente Oude IJsselstreek zijn subsidiabel.
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3.4. Vastgestelde subsidiebedragen en -percentages
De subsidiebedragen, de subsidiepercentages en maximumbedragen behorende bij de lijst- en
exploitatiesubsidies zijn als volgt vastgesteld:

3.4.1. Vastgestelde subsidiebedragen
Subsidie per lid

€ 3,50

Subsidie per jeugdlid

€ 35,--

Subsidie per muziekinstrument

€ 20,--

Subsidie per lid gehandicaptensport

€ 65,--

Vast bedrag amateuristische kunstbeoefening en -bevordering € 500,-Vast bedrag EHBO-verenigingen

€ 350,--

Vast bedrag per geprivatiseerde kleedkamer

€ 800,--

Vast bedrag gemeentelijke afdelingen De Zonnebloem

€ 300,--

Vast bedrag Stichting Kruisrakkerssoos

€ 2.125,--

Vast bedrag Belangenverenigingen

€ 455,--

Vast bedrag Seniorenconvent Oude IJsselstreek

€ 750,--

Vast bedrag Stichting Wereldwinkel Varsseveld

€ 750,--

Vast bedrag Comité Jeugdcarnaval Silvolde

€ 3.500,--

3.4.2. Vastgestelde subsidiepercentages
Subsidie in de personele kosten

30%

Subsidie in de huisvestingskosten

15%

Subsidie in de huurkosten kleedlokalen

20%

Subsidie in de huurkosten buitensportvelden

15%

Subsidie scholing aan muziekschool

50%

Subsidie in de opleidingskosten deskundigheidsbevordering

50%

Subsidie in de reiskosten deskundigheidsbevordering

75%
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3.4.3. Vastgestelde maximumbedragen
(prijspeil 2011)
Vast bedrag Stichting La Fundaciòn Espaňola de Ulft

€ 6.953,60

Vast bedrag Stichting Turks Sociaal Kultureel Centrum

€ 8.147,13

Vast bedrag Speel-o-theek ’t Schakeltje

€ 2.614,07

Vast bedrag Galerie bij de Boeken

€ 5.489,58

Vast bedrag Stichting Openluchttheater Engbergen

€ 2.770,93

Subsidie huisvestingskosten jeugd- en jongeren verenigingen

€ 1.000,--
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4. Subsidie specifieke aangelegenheden
Voor verenigingen die onder de lijstsubsidie vallen (hoofdstuk 3) bestaan de volgende
subsidiemogelijkheden voor specifieke aangelegenheden:

4.1. Subsidie accommodatie stichtingskosten
Aan organisaties die opgenomen zijn in deze uitvoeringsregels (hoofdstuk 3) en waarvoor het
gemeentebestuur van oordeel is dat zij een verantwoordelijkheid heeft in de realisatie van een
specifieke verenigingsaccommodatie kan een accommodatie stichtingskostensubsidie worden
toegekend in de aanvaarde stichtingskosten.
- De subsidie bedraagt een vastgesteld percentage van de door het college aanvaarde
stichtingskosten.
- Wanneer een accommodatie geheel of gedeeltelijk zonder betaling door eigen leden wordt
gerealiseerd, is bij deze zelfwerkzaamheid subsidiabel:
• 50% van de besparing ten opzichte van de aanvaarde prijs van de aannemer, waarbij het
totale subsidiebedrag niet de subsidie bij geheel uitbesteden te boven kan gaan.
• De overblijvende aanvaarde kosten.
Toekenning van de accommodatie stichtingskostensubsidie is afhankelijk van de door de gemeente
gestelde prioriteiten met betrekking tot de wenselijkheid om een accommodatie te realiseren en van
de door de gemeenteraad bepaalde financiële ruimte.
Onder stichtingskosten worden verstaan: grondkosten, bouwkosten, aansluitkosten, architectkosten,
directiekosten en overdrachtskosten.
Een verzoek om een subsidie accommodatie stichtingskosten dient vóór 1 mei in het jaar voorafgaand
aan het jaar waarin de bouwwerkzaamheden plaatsvinden te worden ingediend. De aanvraag is
tenminste voorzien van:
- een beschrijving van nut en noodzaak van de voorgenomen bouwwerkzaamheden
- een omschrijving van het bouwplan, inclusief bouwtekeningen
- een representatieve bouwbegroting, onderbouwd met offertes
- een onderbouwd dekkingsplan (investering en exploitatie)

4.2. Subsidie internationale uitwisseling
Aan verenigingen die opgenomen zijn in deze uitvoeringsregels (hoofdstuk 3) kan een subsidie
toegekend worden in de kosten van een internationale uitwisseling. Hierbij zijn de volgende normen
en criteria van kracht:
•
-

-

•
•
•
•
-

Voor toepassing van de subsidieberekening wordt verstaan onder:
De uitwisseling: een meerdaags internationaal contact tussen een vereniging uit de gemeente
Oude IJsselstreek en een vereniging uit een jumelagegemeente van de gemeente Oude
IJsselstreek op basis van hun overeenkomstige activiteiten en doelstellingen;
De vereniging: een in de gemeente Oude IJsselstreek gevestigde vereniging (of een groep
daaruit), die opereert op het gebied van onderwijs, sport, cultuur en/of welzijn en die valt onder de
lijstsubsidieregeling;
De deelnemers: de deelnemers aan een meerdaags internationaal contact voor zover dit uit het
lidmaatschap van de vereniging blijkt;
Het werkgebied: de gemeente Oude IJsselstreek en gemeenten in de Europese Unie;
Uitsluitend de hierboven bedoelde verenigingen komen voor subsidie in aanmerking.
Per aanvrager en/of activiteit kan maximaal één keer per drie jaar een subsidie worden toegekend
in de kosten van een internationaal contact.
De organiserende vereniging en/of de deelnemers dienen naar oordeel van het college in redelijke
mate zelf bij te dragen in de kosten van de uitwisseling.
De subsidie wordt berekend op basis van:
Subsidie in de reiskosten naar het buitenland;
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-

-

Subsidie in de activiteiten- en organisatiekosten die betrekking hebben op het programma in
Nederland met uitzondering van de kosten voor feestavonden, recepties en consumpties.
De subsidie zal nimmer de eigen bijdrage van de deelnemer dan wel de bijdrage van de
vereniging te boven gaan en zal niet meer bedragen dan het vastgestelde maximumbedrag;
Een verzoek om subsidie ten behoeve van een internationaal contact dient tenminste 13 weken
voor aanvang van de te houden activiteit(en) te worden ingediend bij het college en bevat in ieder
geval:
 Een begroting van te verwachten inkomsten en uitgaven;
 Een opgave van het aantal deelnemers op basis van de ledenlijsten van deelnemende
verenigingen.
 Een opgave van de meerderjarige (bege)leiders;
 Een overzicht en beschrijving van het programma en de doelstellingen van de
internationale uitwisseling.

De volgende subsidies voor specifieke aangelegenheden gelden voor alle verenigingen en stichtingen
die in de gemeente Oude IJsselstreek actief zijn en voldoen aan de voorwaarden in hoofdstuk 2:

4.3. Subsidie evenementen
Aan organisaties die bijzondere evenementen organiseren in de gemeente Oude IJsselstreek kan een
subsidie worden verstrekt.
Aanvragen voor evenementensubsidie worden beoordeeld op basis van het evenementenbeleid
(‘Integrale evenementennota Oude IJsselstreek 2010’, ‘Uitvoeringsplan Integrale evenementennota
Oude IJsselstreek 2010’), de ‘Algemene subsidieregeling 2008’ en de ‘Uitvoeringsregels subsidie
welzijn, cultuur en sport 2012’.
-

Een evenementensubsidie kan worden aangevraagd door het aanvraagformulier voor
evenementensubsidie in te vullen. Deze is op te vragen bij de gemeente of te downloaden via de
gemeentewebsite. Aanvragen dienen tenminste 13 weken voor aanvang van het evenement te
worden ingediend bij het college.

4.4. Waardevolle activiteiten
Activiteiten die in grote mate bijdragen aan gemeentelijke (beleids-)doelstellingen kunnen in
aanmerking komen voor subsidie. Dergelijke aanvragen worden getoetst aan de algemeen geldende
criteria zoals deze zijn opgenomen in de ‘Uitvoeringsregels subsidie welzijn, cultuur en sport’ en
worden inhoudelijk beoordeeld op basis van het actuele beleid, de door het college gestelde
prioriteiten en de beschikbare financiële middelen.
-

Een subsidieaanvraag voor waardevolle activiteiten dient de aanvrager tenminste 13 weken voor
aanvang van de activiteit in te dienen het college en dient vergezeld te zijn van:
 Een uitgebreide omschrijving van de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd.
 Een representatieve begroting van de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd.
 Een opgave van de namen en adressen van de bestuursleden van de organisatie die subsidie
aanvraagt.

4.5. Jubileumsubsidie
Ingeval van een 10-, 20-, 30-, 40-, 60-, 70-, 80-, 90-jarig jubileum (of even zoveel jaren boven de
honderd jaar) kan aan organisaties die actief zijn op het brede terrein van welzijn, cultuur en sport een
jubileumsubsidie worden toegekend ter hoogte van een vastgesteld bedrag.
Ingeval van een 25-, 50-, 75-, of 100-jarig jubileum (of even zoveel jaren boven de honderd jaar) kan
aan organisaties die actief zijn op het brede terrein van welzijn, cultuur en sport een jubileumsubsidie
worden toegekend ter hoogte van een vastgesteld bedrag.
-

Een verzoek om jubileumsubsidie dient tenminste 4 weken van tevoren te worden ingediend bij
het college.
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4.6. Koninginnedag
Ten behoeve van de oranjefeesten op Koninginnedag kan aan de organisatie een vastgesteld
subsidiebedrag worden toegekend per deelnemend, schoolgaand kind van het basis- of speciaal
onderwijs, woonachtig in de gemeente Oude IJsselstreek. Subsidieaanvragen dienen achteraf, op
basis van het werkelijk aantal deelnemende kinderen, aangevraagd te worden.

4.7. Dodenherdenking
Per kern kan jaarlijks een bedrag beschikbaar worden gesteld als er door een organisatie een
programma ten uitvoer wordt gebracht, met inachtneming van het vastgestelde maximumbedrag per
kern. Het subsidiabele programma moet aanvullend zijn op reguliere activiteiten in het kader van
dodenherdenking.

4.8. Vastgestelde subsidiebedragen en percentages
De subsidiebedragen, de subsidiepercentages en maximumbedragen behorende bij de subsidie
specifieke aangelegenheden zijn als volgt vastgesteld:

4.8.1. Vastgestelde subsidiebedragen
Subsidie 10-jarig jubileum of een veelvoud daarvan

€ 75,--

Subsidie 25-jarig jubileum of een veelvoud daarvan

€ 100,--

Subsidie per deelnemend kind Koninginnedag

€ 0,85

Subsidie dodenherdenking

€ 160,--

4.8.2. Vastgestelde subsidiepercentages
Subsidie reiskosten internationale uitwisseling

50%

Subsidie activiteiten- en organisatiekosten
internationale uitwisseling

50%

Subsidie accommodatiestichtingskosten

30%

4.8.3. Vastgestelde maximumbedragen
Subsidie internationale uitwisseling

€ 1.000,--
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5. Subsidie professionele instellingen
5.1. Stichting Fidessa Welzijn
Aan Stichting Fidessa Welzijn kan jaarlijks een budgetsubsidie worden toegekend voor de uitvoering
van welzijnswerk op basis van een jaarlijkse opdrachtverstrekking vanuit de gemeente.
Ten aanzien van de rekening, verslaglegging en verantwoording wordt de beleidscyclus aangehouden
conform de met de stichting afgesproken beleidsgestuurde contractfinanciering.
Daarnaast kan Fidessa Welzijn op projectbasis subsidie krijgen voor andere werkzaamheden.

5.2. Sensire Maatschappelijk Werk
Aan Sensire Maatschappelijk Werk kan (meer)jaarlijks een budgetsubsidie worden toegekend.
Ten aanzien van de rekening, verslaglegging en verantwoording wordt de cyclus aangehouden zoals
afgesproken in de budgetsubsidieovereenkomst.

5.3. Basisbibliotheek “De Achterhoekse Poort”
Aan de Basisbibliotheek “De Achterhoekse Poort” kan (meer-)jaarlijks een budgetsubsidie worden
toegekend voor het uitvoeren van taken op het gebied van leesbevordering en informatieverwerking
Ten aanzien van de rekening, verslaglegging en verantwoording wordt de cyclus aangehouden zoals
afgesproken in de budget subsidieovereenkomst.

5.4. Muziekschool Oost Gelderland
Aan de Muziekschool Oost Gelderland kan (meer-)jaarlijks een budgetsubsidie worden toegekend
voor het geven van muziekonderwijs.
Ten aanzien van de rekening, verslaglegging en verantwoording wordt de cyclus aangehouden zoals
afgesproken in de budget subsidieovereenkomst.
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6. Bijzondere gevallen
In bijzondere gevallen, met name in gevallen dat toepassing van de uitvoeringsregels voor een of
meer belanghebbenden onevenredig zou zijn in verhouding tot de met de uitvoeringsregels te dienen
doelen, kan worden afgeweken van de uitvoeringsregels subsidie welzijn, cultuur en sport Oude
IJsselstreek.
De subsidiëring kan worden geweigerd en/of ingetrokken indien het college van oordeel is dat de
organisatie onvoldoende actief is op het terrein waarvoor zij subsidie ontvangt.
Verenigingen die voor het eerst een beroep doen op een subsidie komen hiervoor slechts in
aanmerking als de betreffende vereniging voldoet aan de gestelde criteria en als (het
activiteitenaanbod van) de vereniging naar oordeel van het college aanvullend is op het reeds
bestaande voorzieningenniveau.
In gevallen waar deze regeling niet voorziet, beslist het college.

7. Inwerkingtreding
De uitvoeringsregels subsidie welzijn en sport Oude IJsselstreek treden (met terugwerkende kracht) in
werking met per 1 januari 2012. Met ingang van 1 januari 2012 vervallen de ‘Uitvoeringsregels
subsidie welzijn, cultuur en sport gemeente Oude IJsselstreek 2008’ en de ‘Toelichting op de
uitvoeringsregels subsidie welzijn, cultuur en sport gemeente Oude IJsselstreek 2008’.
Deze ‘Uitvoeringsregels subsidie welzijn, cultuur en sport gemeente Oude IJsselstreek 2012’
treden (met terugwerkende kracht) in werking per 1 januari 2012.
Aldus vastgesteld door:
Burgemeester en wethouders van de gemeente Oude IJsselstreek,

G.H. Tamminga
secretaris

J.P.M. Alberse
burgemeester
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