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Officiële uitgave van Almere.

Nadere regels subsidiesmaatschappelijke participatie 2012
Het college van burgemeester en wethouders van Almere,
Gezien artikel 2, aanhef en onder f en artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Almere 2011 en
artikel 5 van de Verordening maatschappelijke participatie 2012.
Het noodzakelijk acht nadere regels te stellen voor subsidies voor maatschappelijke participatie uit het
Stadsfonds.
Besluit:
Vast te stellen de navolgende Nadere regels subsidies maatschappelijke participatie 2012.

Artikel 1 Subsidiabele projecten
Voor subsidie uit het stadsfonds komen in aanmerking projecten en activiteiten die gericht zijn op de
bevordering van maatschappelijke participatie van schoolgaande kinderen uit minima gezinnen.

Artikel 2 Aanvullende gegevens aanvraag subsidie
De aanvraag tot het verlenen van subsidie omvat naast de gegevens zoals genoemd in artikel 6, tweede
lid van de Algemene subsidieverordening Almere 2011 de volgende gegevens:
een beschrijving van de wijze waarop de maatschappelijke participatie van schoolgaande kinderen
a.
wordt bevorderd en de wijze waarop de doelgroep wordt benaderd;
een beschrijving van de doelgroep waartoe de kinderen behoren die deel kunnen nemen aan het
b.
project of activiteit en het aantal kinderen waarvoor subsidie wordt gevraagd;
een beschrijving van de organisaties en personen waarmee wordt samengewerkt en de aard van
c.
die samenwerking.

Artikel 3 Voorwaarden subsidieverlening
Om in aanmerking te komen voor een subsidie dient te worden voldaan aan de volgende voorwaarden:
het project c.q. de activiteit vindt in Almere plaats en is gericht op Almeerse schoolgaande kinderen
a.
die ten laste komen van (een) inwoner(s) van Almere van 18 jaar of ouder met een inkomen dat
gelijk is aan of minder dan 110% van de geldende bijstandsnorm;
vergoedingen aan de organisatie en/of vrijwilligers die verband houden met het project c.q. de
b.
activiteit mogen niet meer bedragen dan 20% van het totale projectbudget;
het project c.q. de activiteit mag geen onderdeel uitmaken van activiteiten waarvoor al subsidie
c.
van het college wordt ontvangen.

Artikel 4 Aanvraagtermijn
1.
2.

Een aanvraag voor een jaarlijkse subsidie wordt gedaan vóór 1 oktober van het jaar voorafgaand
aan het jaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft.
Een aanvraag voor een eenmalige subsidie moet tenminste 8 weken vóór de aanvang van de
activiteit worden ingediend maar niet eerder dan 26 weken daarvoor. Te vroeg ingediende aanvragen worden aangehouden tot de eerste dag van de periode van 26 weken. In dat geval wordt
de eerste dag van de 26 weken termijn aangemerkt als de dag waarop de aanvraag is gedaan.

Artikel 5 Inwerkingtreding
Deze nadere regels treden in werking op 1 januari 2012.

Artikel 6 Citeertitel
Deze nadere regels worden aangehaald als Nadere regels subsidies maatschappelijke participatie 2012.
Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Almere op 20 december 2012
Het college voornoemd,

De secretaris, de burgemeester,
A.J. Grootoonk A. Jorritsma-Lebbink
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