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Officiële uitgave van Haren.

Subsidieverordening Cultuur, Sport, Welzijn en Zorg 2007
DE RAAD DER GEMEENTE HAREN,
overwegende, dat het door wijziging van het gemeentelijk beleid op het gebied van monumenten,
alsmede door voortschrijdend inzicht met betrekking tot een aantal procedurele punten in de Regeling
incidentele subsidies cultuur sport, welzijn en zorg nodig is deze subsidieverordening;
gelezen het voorstel van het college d.d. 8 mei 2007;
gelet op de Algemene wet bestuursrecht, de Gemeentewet en de Algemene Subsidieverordening gemeente Haren;
besluit:
de Subsidieverordening cultuur, sport, welzijn en zorg zoals vastgesteld bij raadsbesluit van27
1.
september 2004 in te trekken;
de Subsidieverordening gemeentelijke monumenten, zoals vastgesteld bij raadsbesluit van19
2.
november 2001 in te trekken;
de Subsidieverordening onderhoud monumenten, zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 29 mei
3.
2000 in te trekken;
de Subsidieverordening onderhoud molens, zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 29 mei 2000
4.
in te trekken;
vast te stellen de:
5.
Subsidieverordening cultuur, sport, welzijn en zorg 2007

Hoofdstuk 1 Algemeen deel
Artikel 1 Begripsomschrijvingen
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:
de raad: de raad van de gemeente Haren;
a.
het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haren;
b.
werksoort: een bepaalde groep van activiteiten, die door één of meer instellingen wordt uitgevoerd;
c.
instelling: een rechtspersoonlijkheid bezittende organisatie, of in bijzondere gevallen een groep
d.
van natuurlijke personen of een natuurlijke persoon, die zonder winstoogmerk activiteiten op het
terrein van cultuur, sport, welzijn en zorg ontplooit of wenst te ontplooien;
personeelskosten: de subsidiabel gestelde salarissen, inclusief de secundaire arbeidsvoorwaarden
e.
volgens door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport te stellen regels en inclusief het
werkgeversaandeel in de wettelijk verplichte sociale lasten, inclusief de premie Ziektewet.

Artikel 2 Reikwijdte
Deze verordening is van toepassing op de subsidiëring van de door de raad aangewezen werksoorten
op het gebied van cultuur, welzijn, zorg en sport.

Artikel 3 Bevoegdheid
Het college is bevoegd tot het verstrekken van incidentele en structurele subsidies aan instellingen ter
tegemoetkoming in de kosten van activiteiten op het terrein van cultuur, welzijn, zorg en sport.

Artikel 4 De vereenvoudigde aanvraag
1

2

In afwijking van het bepaalde in artikel 5 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Haren
kan de aanvrager van een incidentele of structurele subsidie, welke het bedrag van € 5.000,- per
project, per jaar of per periode van meerdere jaren niet overschrijdt, bij het indienen van de aanvraag volstaan met het overleggen van een begroting.
In afwijking van het bepaalde in artikel 12 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Haren
kan de aanvrager van een incidentele of structurele subsidie, welke het bedrag van € 5.000,- per
project, per jaar of per periode van meerdere jaren niet overschrijdt, bij het indienen van de aanvraag tot vaststelling van de subsidie volstaan met een inhoudelijk verslag als bedoeld in genoemd
artikel 12, lid 1, sub b.

Artikel 5 Ambtshalve vaststelling subsidie
1
2

1

Het college kan instellingen aanwijzen aan wie subsidie verstrekt wordt door ambtshalve vaststelling van de subsidie zonder voorafgaande aanvraag.
Een instelling kan alleen voor aanwijzing als bedoeld in lid 1 in aanmerking komen, indien de te
verstrekken subsidie jaarlijks gelijk is aan de door de instelling aan de gemeente te betalen huur
voor het gebruik van een gemeentelijke accommodatie.
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Hoofdstuk 2 Incidentele subsidies
Artikel 6 Subsidieplafond
1
2

De raad stelt jaarlijks een subsidieplafond vast voor de activiteiten waarvoor op grond van artikel
3 subsidie kan worden verstrekt.
In afwijking van artikel 4, lid 2 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Haren bepaalt
het college hoe het beschikbare bedrag wordt verdeeld.

Artikel 7 De aanvraag
1
2

3

4
5

Voor de indiening van een aanvraag om incidentele subsidie maakt de aanvrager gebruik van het
daartoe door het college vastgestelde aanvraagformulier.
Indien de aanvrager voor de aanvraag geen gebruik maakt van het in lid 1 bedoelde formulier,
kan het college overeenkomstig artikel 6, lid 3 van de Algemene Subsidieverordening gemeente
Haren besluiten de aanvraag niet te behandelen.
In afwijking van het bepaalde in artikel 25, lid 1 van de Algemene Subsidieverordening gemeente
Haren dient de aanvraag voor het verstrekken van een incidentele subsidie te worden ingediend
voor 1 april, dan wel 1 oktober.
In afwijking van het bepaalde in artikel 26, lid 1 van de Algemene Subsidieverordening gemeente
Haren beslist het college binnen tien weken na 1 april, dan wel 1 oktober.
Indien voor de eerste maal een incidentele subsidie wordt aangevraagd, behoeven in afwijking
van het bepaalde in artikel 6, lid 1, sub b van de Algemene Subsidieverordening gemeente Haren
de daar genoemde bescheiden niet te worden overgelegd.

Artikel 8 Weigeringsgronden
1

De subsidieaanvraag wordt in ieder geval geweigerd, indien:
de activiteit niet plaatsvindt in de gemeente Haren;
a.
de activiteit niet plaatsvindt ten behoeve van de inwoners van de gemeente Haren;
b.
de organisatie voor dezelfde activiteit in het voorafgaande subsidietijdvak (vorige halfjaar)
c.
een bijdrage heeft ontvangen;
niet tenminste 30% van de begroting wordt gedekt door andere inkomsten, bijvoorbeeld
d.
recettes, eigen inkomsten of andere subsidies.

2

De subsidieaanvraag wordt geweigerd wanneer aan minder dan vier van de volgende criteria
wordt voldaan:
de activiteit voegt iets nieuws toe aan het reeds bestaande aanbod van cultuur, welzijn, zorg
a.
of sport in de gemeente Haren of heeft vernieuwende elementen in zich;
de activiteit geeft concrete invulling aan één of meerdere thema’s van het gemeentelijk beleid;
b.
de activiteit richt zich op de in het gemeentelijk beleid geformuleerde doelgroepen: jongeren
c.
en ouderen;
de activiteit geeft vorm aan een actueel thema;
d.
de activiteit betrekt de inwoners/particulier initiatief in de uitvoering of als doelgroep;
e.
de activiteit is gericht op gehandicapten;
f.
er wordt samengewerkt met één of meerdere andere verenigingen/disciplines;
g.
de activiteit is gericht op het gebied van welzijn of zorg en levert een bijdrage aan de preh.
ventie van sociaal isolement en eenzaamheid dan wel de bevordering van gezondheid in
brede zin;
de activiteit is gericht op het gebied van cultuur of sport en stimuleert de interesse in cultuur
i.
of sport dan wel is inhoudelijk van voldoende kwaliteit.

Artikel 9 Subsidie sportactiviteiten
In afwijking van het bepaalde in artikel 8, lid 2, kan het college subsidie verstrekken voor activiteiten
op het gebied van sport tot een maximum van € 250,- per jaar per aanvraag per aanvrager, indien de
activiteit naar het oordeel van het college wenselijk is.

Hoofdstuk 3 Structurele subsidies
Artikel 10 Aanvraag meerjarensubsidie
1

2

In afwijking van het bepaalde in artikel 28, lid 1 van de Algemene Subsidieverordening gemeente
Haren dient de aanvraag voor het verstrekken van een structurele subsidie in de vorm van een
subsidie voor een periode van maximaal vier jaren te worden ingediend voor 1 april voorafgaand
aan het kalenderjaar, waarmede de periode van meerdere jaren, waarvoor subsidie wordt gevraagd,
begint.
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2

In geval van een aanvraag om een meerjarensubsidie als bedoeld in lid 1 legt de aanvrager in
afwijking van artikel 5, sub b van de Algemene Subsidieverordening gemeente Haren een meerjarenbegroting over.

Artikel 11 Weigeringsgrond
De subsidieaanvraag wordt geweigerd, indien de subsidie geen betrekking heeft op de personeelskosten,
de huisvestingskosten, de organisatiekosten en/of de activiteitskosten van de instelling.

Artikel 12 Voorschriften
In aanvulling op artikel 8 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Haren kunnen aan de verlening van een structurele subsidie tevens voorschriften worden verbonden die betrekking hebben op:
de arbeidsvoorwaarden van beroepskrachten in dienst van een privaatrechtelijke rechtspersoon;
a.
de verplichting tot het meewerken aan door of namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn
b.
en Sport, na overleg met burgemeester en wethouders, in te stellen onderzoekingen, die zijn gericht
op het verkrijgen van gegevens voor het beleid van het rijk op het gebied van cultuur, welzijn,
zorg en sport;
de toegankelijkheid van de activiteiten voor iedereen, ongeacht godsdienst, levensbeschouwing,
c.
politieke gezindheid, ras, geslacht en andere kenmerken;
de verplichting om twee keer per jaar een inhoudelijk verslag van gehouden en te houden activid.
teiten aan het college over te leggen. De verslagen dienen uiterlijk drie maanden na afloop van
ieder halfjaar te worden ingediend: voor 1 september van het lopende subsidiejaar respectievelijk
voor 1 april na het voorgaande subsidiejaar.

Artikel 13 Risicoreserve meerjarensubsidie
1

2

3

Ingeval van verstrekking van een meerjarensubsidie als bedoeld in artikel 10 komen de jaarlijkse
overschotten en tekorten ten opzichte van de verleende subsidie ten gunste van respectievelijk
zijn voor rekening van de subsidieontvanger.
Een overschot als bedoeld in lid 1 wordt door de subsidieontvanger volledig in een risicoreserve
gestort. De risicoreserve wordt uitsluitend aangewend om tekorten als bedoeld in lid 1 of anderszins
tegenvallende kosten te dekken.
De hoogte van de risicoreserve mag niet meer bedragen dan 10% van het voor het laatste subsidiejaar van de meerjaren subsidieperiode toegekende subsidiebedrag. Het bedrag dat uitstijgt
boven dit plafond wordt bij de subsidievaststelling in dit laatste jaar in mindering worden gebracht.

Artikel 14 Aanvraag tot subsidievaststelling
In afwijking van het bepaalde in artikel 30, leden 1 en 2 van de Algemene Subsidieverordening gemeente
Haren dienen de daarin genoemde aanvragen voor 1 mei van het desbetreffende jaar te worden ingediend.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotbepalingen
Artikel 15 Overgangsrecht
Op een aanvraag, die is ingediend voor de inwerkingtreding van deze verordening, wordt op grond
van de voor dat tijdstip geldende regels beslist.

Artikel 16 Bijzondere omstandigheden
1
2

Indien er naar het oordeel van het college bijzondere omstandigheden zijn, kan het college afwijken
van de bepalingen van deze verordening.
In gevallen waarin deze verordening niet voorziet of onduidelijk is, treft het college de nodige
voorzieningen en/of neemt hij de nodige beslissingen, één en ander mede in overleg met de betrokken instelling.

Artikel 17 Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als Subsidieverordening Cultuur, Sport, Welzijn en Zorg 2007.

Artikel 18 Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na die waarop zij is afgekondigd.
Haren, 25 juni 2007
de raad voornoemd,

3
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M. Bosma, griffier

mr. ing. P. van der Zaag, voorzitter
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