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Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Deurne houdende regels
omtrent huisvestingssubsidie, exploitatiesubsidie en huursubsidie
Subsidieregeling huisvestingssubsidie, exploitatiesubsidie en huursubsidie
Deurne 2018
De raad van de gemeente Deurne;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 juni 2017 nr. 47,
gehoord de commissie d.d. 26 juni 2017,
gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht
en artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening Gemeente Deurne 2017,
BESLUIT:
vast te stellen de
Subsidieregeling huisvestingssubsidie, exploitatiesubsidie en huursubsidie Deurne 2018

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1:1 Begripsbepalingen
In deze regeling wordt verstaan onder:
ASV: Algemene Subsidieverordening Gemeente Deurne 2017;
a.
huisvestingssubsidie: een tegemoetkoming in de huisvestingskosten voor vrijwilligersorganisaties;
b.
exploitatiesubsidie: een tegemoetkoming in het exploiteren van een wijk- of dorpshuis;
c.
huursubsidie: een gehele of gedeeltelijke compensatie van de huur van een accommodatie die
d.
in eigendom is van de gemeente Deurne en die voor een marktconforme prijs wordt gehuurd;
erkende accommodaties: door de raad aan te wijzen dorps- en wijkhuizen, accommodaties voor
e.
eigen gebruik en andere (gemeentelijke) accommodaties;
vrijwilligersorganisatie: vrijwilligersorganisatie als bedoeld in artikel 1, onder e, van de ASV;
f.

Artikel 1:2 Doelstelling
Met deze regeling wordt beoogd om maatschappelijke organisaties die activiteiten organiseren gericht
op inwoners van de gemeente Deurne financieel te ondersteunen middels een tegemoetkoming in de
kosten die verband houden met huisvesting, exploitatie of huur van accommodaties.

Artikel 1:3 Subsidietijdvak en indexering
1.
2.

Huisvestings-, exploitatie- en huursubsidies worden voor de duur van een kalenderjaar verstrekt.
Gedurende de looptijd van deze regeling vindt indexering van de subsidies niet plaats.

HOOFDSTUK 2 HUISVESTINGSSUBSIDIE
Artikel 2:1 Doelgroep
1.

2.

Voor huisvestingssubsidie komen in aanmerking vrijwilligersorganisaties die zijn gevestigd in
Deurne en die door het jaar heen structurele activiteiten organiseren gericht op vrijetijdsbesteding
binnen de clusters cultuur, jeugdwerk, ontmoeten, speciale doelgroepen en zwemsport.
Onder de clusters als bedoeld in het vorige lid wordt verstaan:

Cultuur: dans, harmonie, fanfare, drumfanfare, muziek, schutterij, toneel en zang.
Jeugdwerk: jeugdsoos, jongerencentrum, scouting, speel-o-theek en jeugdwerk algemeen.
Ontmoeten: KBO en buurtkamer.
Speciale doelgroepen: activiteiten inzake integratiebevordering of
vrouwenbeweging.
Zwemsport: zwemmen in verenigingsverband.

Artikel 2:2 Hoogte subsidie, verrekening in overgangsperiode en fusie
1.

2.

1

De hoogte van de huisvestingssubsidie wordt bepaald aan de hand van het aantal uren dat een
vrijwilligersorganisatie daadwerkelijk gebruik maakt van een erkende accommodatie. Hierbij
wordt de volgende rekensom gehanteerd: aantal uren per week x 42 weken x € 10 = subsidiebedrag.
Bij het aantal uren per week gaat het om de effectieve tijd dat er een activiteit plaatsvindt. Uitgesloten voor vergoeding zijn de uren voor op- en afbouw of opslag.
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3.

4.

5.

In het geval het te ontvangen subsidiebedrag op basis van de rekenmethodiek als bedoeld in het
eerste lid over 2018 en 2019 meer dan € 250 verschilt t.o.v. het ontvangen subsidiebedrag over
2017, heeft de subsidieontvanger recht op een financiële tegemoetkoming ter overbrugging of
vindt verrekening plaats. Over 2018 ontvangt de instelling 33% meer of minder van het verschil
met 2017. In 2019 is dit 66% meer of minder. In 2020 ontvangt de instelling subsidie op basis van
de rekenmethodiek als omschreven in het eerste lid.
Voor zover er gedurende de overgangsperiode sprake is van een wijziging als bedoeld in artikel
2:4 onder b vindt een herberekening plaats van het te ontvangen bedrag voor de overig jaren van
de overgangsregeling.
Voor zover twee of meer verenigingen of stichtingen waaraan huisvestingssubsidie wordt verstrekt
fuseren geldt dat er voor het eerste jaar dat er sprake is van een gefuseerde vereniging of stichting
een nieuwe aanvraag ingediend moet worden.

Artikel 2:3 Weigering subsidie
In aanvulling op de in de ASV genoemde weigeringsgronden wordt een aanvraag om subsidie geweigerd
voor zover niet wordt voldaan aan het bepaalde in de artikelen 1:2 en 2:1 van deze regeling

Artikel 2:4 Algemene verplichtingen toekenning huisvestingssubsidie
Voor de subsidieontvanger gelden de volgende algemene verplichtingen:
Zijn de daadwerkelijke huisvestingskosten van de vrijwilligersorganisatie lager dan de verstrekte
a.
huisvestingssubsidie, bijvoorbeeld omdat een aanzienlijk deel van de activiteiten uitvalt, dan
draagt de subsidieontvanger zorg voor de terugbetaling van het onbestede subsidiebedrag.
De gesubsidieerde vrijwilligersorganisatie is verplicht gewijzigde omstandigheden die van invloed
b.
zijn op het recht op subsidie of de hoogte daarvan of wijze van uitbetaling onmiddellijk aan het
college te melden.
Een gesubsidieerde vrijwilligersorganisatie informeert het college onmiddellijk over het geheel
c.
of gedeeltelijke beëindigen van haar activiteiten, waarvan redelijkerwijze kan worden aangenomen
dat dit van belang is of kan zijn voor de hoogte van of het recht op subsidie.

Artikel 2:5 Uitbetaling huisvestingssubsidie
1.

2.

De huisvestingssubsidie kan worden uitbetaald aan de betreffende erkende accommodatie of aan
de vrijwilligersorganisatie die in aanmerking komt voor subsidie. Deze keuze wordt door aanvrager
gemaakt op het aanvraagformulier.
Bij gebruik van meerdere erkende accommodaties wordt de subsidie uitbetaald aan de vrijwilligersorganisatie.

HOOFDSTUK 3 EXPLOITATIESUBSIDIES
Artikel 3:1 Doelgroep
Voor een exploitatiesubsidie op grond van deze verordening komen erkende dorps- en wijkhuizen in
aanmerking.

Artikel 3:2 Hoogte subsidie
De exploitatiesubsidie bedraagt € 6.000 per kalenderjaar.

Artikel 3:3 Weigering subsidie
In aanvulling op de in de ASV genoemde weigeringsgronden wordt een aanvraag om subsidie geweigerd
voor zover niet wordt voldaan aan het bepaalde in de artikelen 1:2 en 3:1 van deze regeling

Artikel 3:4 Algemene verplichtingen toekenning exploitatiesubsidie
Voor de subsidieontvanger gelden de volgende algemene verplichtingen:
Gewijzigde omstandigheden die van invloed zijn op het recht op subsidie of de hoogte daarvan
a.
of wijze van uitbetaling dienen onmiddellijk aan het college te worden gemeld.
Het gesubsidieerde dorps- of wijkhuis is verplicht op verzoek informatie over de exploitatie te
b.
verstrekken aan de gemeente, hiermee wordt in ieder geval bedoeld het financieel jaarverslag,
het activiteitenoverzicht en het bezettingsschema.
Een gesubsidieerd dorps- of wijkhuis informeert het college onmiddellijk over het geheel of gec.
deeltelijke beëindigen van haar activiteiten, waarvan redelijkerwijze kan worden aangenomen dat
dit van belang is of kan zijn voor de hoogte van of het recht op subsidie.
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HOOFDSTUK 4 HUURSUBSIDIES
Artikel 4:1 Doelgroep
1.

Voor huursubsidie komen in aanmerking vrijwilligersorganisaties die een pand van de gemeente
huren voor eigen activiteiten of activiteiten van derden. Voor huursubsidie komen in aanmerking
de volgende accommodaties:
De Gouden Helm
De Moost
De Kastanje
Wijkcentrum De Heiakker
Houtenhoek
MFA ’t Huis Vlierden
Walhalla
De Roos
De Muggenhof
De Wiek
Hafadru-gebouw
-

Artikel 4:2 Componenten huursubsidie
De huursubsidie bestaat uit de volgende componenten:
80% van de door de gemeente geinde huur als basis.
20% van de door de gemeente geinde huur in het geval het pand structureel door drie andere
organisaties die in aanmerking komen voor huisvestingssubsidie wordt gebruikt.

Artikel 4:3 Algemene verplichtingen toekenning huursubsidie
Voor de subsidieontvanger gelden de volgende algemene verplichtingen:
De gesubsidieerde organisatie is verplicht gewijzigde omstandigheden die van invloed zijn op
a.
het recht op subsidie of de hoogte daarvan of wijze van uitbetaling onmiddellijk aan het college
door te geven;
Een gesubsidieerde organisatie informeert het college onmiddellijk over het geheel of gedeelteb.
lijke beëindigen van haar activiteiten, waarvan redelijkerwijze kan worden aangenomen dat dit
van belang is of kan zijn voor de hoogte van of het recht op subsidie.

HOOFDSTUK 5 SLOTBEPALINGEN
Artikel 5:1 Overgangsbepaling
1.

2.

Aanvragen die zijn ingediend voor de inwerkingtreding van deze regeling en betrekking hebben
op het kalenderjaar 2017 worden behandeld op basis van de Subsidieregeling huisvestingssubsidies
2013.
Op bezwaarschriften wordt beslist met toepassing van de subsidieregeling die gold bij de primaire
besluitvorming.

Artikel 5:2 Inwerkingtreding
1.
2.

Deze regeling treedt op de eerste dag na bekendmaking in werking.
Het Subsidiebesluit huisvestingsubsidies 2013 wordt op de in het eerste lid genoemde datum
ingetrokken.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 11 juli 2017.
De griffier , R.J.C.M. Rutten
De voorzitter, H.J. Mak
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