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Subsidieregeling Kindervakantieactiviteiten
Het college van Burgemeester en wethouders van Ede;
gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Ede (ASV);
besluiten vast te stellen de Subsidieregeling Kindervakantieactiviteiten

Artikel 1. Toepassingsbereik
Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door
het college voor de in artikel 2 bedoelde activiteiten.

Artikel 2. Activiteiten
In groepsverband uitgevoerde vakantieactiviteiten tijdens de schoolvakanties, waaraan tenminste tien
betalende Edese kinderen in de leeftijd van 4 tot 12/13 jaar deelnemen.

Artikel 3. Doelgroep
Organisaties die tijdens schoolvakanties kindervakantieactiviteiten organiseren.

Artikel 4. Hoogte van de subsidie
De subsidie bestaat uit een normbedrag per (gehandicapte) deelnemer per dag en wordt vastgesteld
op basis van het aantal deelnemers in het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor subsidie wordt
gevraagd.

Artikel 5. Wijze van verdeling
Indien honorering van alle jaarlijkse aanvragen, die op tijd zijn binnengekomen en die voor subsidie in
aanmerking komen, zou leiden tot een overschrijding van het subsidieplafond, dan worden de toe te
kennen subsidies herberekend volgens een breukregeling, met in de teller het plafondbedrag en in de
noemer het totaalbedrag van de berekende subsidies. Omdat hiermee het subsidieplafond is bereikt,
worden aanvragen, die na het verstrijken van de gestelde indientermijn zijn binnengekomen, niet in
behandeling genomen.
Als het subsidieplafond, na honorering van alle aanvragen die op tijd zijn binnengekomen, nog niet is
bereikt, dan worden te laat ingediende aanvragen in volgorde van binnenkomst behandeld totdat het
subsidieplafond is bereikt.

Artikel 6. Aanvraagtermijn
In afwijking van de genoemde aanvraagtermijn in de ASV dient een aanvraag om een jaarlijkse subsidie
op grond van deze subsidieregeling door ons te zijn ontvangen tussen 1 maart en 1 mei van het jaar
waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

Artikel 7. Subsidievaststelling
Subsidie-ontvangers, die op grond van deze regeling een subsidie ontvangen, hoeven geen aanvraag
tot subsidievaststelling in te dienen. De toegekende subsidie wordt direct vastgesteld.

Artikel 8. Slotbepalingen
1.
2.

Deze regeling treedt in werking op het moment van inwerkingtreding van de Wijzigingsverordening
Algemene subsidieverordening gemeente Ede;
De regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Kindervakantieactiviteiten

Aldus vastgesteld op 8 juli 2014,
Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, w.g. WIELINGA
de burgemeester, w.g. VAN DER KNAAP
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