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Officiële uitgave van Borsele.

Uitvoeringsregels subsidie eenmalige activiteiten gemeente Borsele 2001
Burgemeester en Wethouders van Borsele
overwegende dat het gewenst is uitvoeringsregels vast te stellen ten behoeve van de subsidiëring van
eenmalige activiteitengelet op artikel 2, tweede lid, artikel 4, derde lid en artikel 6, tweede lid van de
Algemene subsidieverordening gemeente Borsele 2011
besluitenvast te stellen de volgende regeling:Uitvoeringsregeling subsidie eenmalige activiteiten gemeente Borsele 2011

Artikel 1 Begripsomschrijvingen
Voor de uitvoering van deze regeling wordt verstaan onder eenmalige activiteiten:Activiteiten met een
eenmalig of experimenteel karakter en of activiteiten die het college van belang acht, zonder deze naar
aard of inhoud te willen beïnvloeden.

Artikel 2 Doelgroepen
Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan organisaties zonder winstoogmerk
die zijn gevestigd in de gemeente Borsele en die voor de te organiseren activiteit geen beroep kunnen
doen op een andere uitvoeringsregeling.

Artikel 3 Procedurebepalingen
Organisaties die op grond van deze uitvoeringsregeling in voor subsidie in aanmerking willen komen
dienen hiertoe voor aanvang van de activiteit een aanvraag in.

Artikel 4 Subsidiegrondslagen
Maximaal wordt € 234,58 per organisatie per activiteit gesubsidieerd.Aan een organisatie in oprichting,
die met een nieuwe activiteit begint kan een startsubsidie van maximaal € 234,58 worden verleend.

Artikel 5 Verdeling van het subsidieplafond
Indien honorering van alle aanvragen die voor subsidie in aanmerking komen en die niet worden geweigerd op grond van artikel 8 van de Algemene subsidieverordening of artikel 2 van deze regeling,
zou leiden tot een overschrijding van het subsidieplafond worden aanvragen op basis van deze regeling
behandeld op volgorde van binnenkomst. Wanneer de aanvrager op basis van artikel 4:5 van de Algemene Wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van
ontvangst de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

Artikel 6 Slotbepalingen
1

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2011

2

De regeling wordt aangehaald als Uitvoeringregeling subsidie eenmalige activiteiten

Heinkenszand, 21 december 2010.
burgemeester en wethouders van Borsele,de secretaris,

de burgemeester,

Toelichting 1 Toelichting op de uitvoeringsregels subsidie
eenmalige activiteiten
Het is aan het college om te beoordelen of een activiteit voor subsidie in aanmerking komt.Zij geven
gemotiveerd aan waarom wel of niet tot subsidiering wordt over gegaan.
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