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Verordening Sport- en Cultuurfonds 2012
De raad der gemeente Hellevoetsluis;
gehoord de commissie zorg, welzijn en onderwijs;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 december 2012, nummer: 02-02-12/08;
besluit:
vast te stellen de Verordening Sport- en Cultuurfonds 2012

Artikel 1 Begripsbepalingen
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.

Aanvrager: een inwoner van Hellevoetsluis van 18 jaar en ouder.
Rechthebbende: een inwoner van Hellevoetsluis van 18 jaar en ouder, niet zijnde een student en
diens gezin, die een inkomen heeft dat gelijk is aan of minder dan 110 procent van de van toepassing zijnde Wet Werk en Bijstand bijstandsnorm (hierna WWB-norm).
Inkomen: totale netto gezinsinkomen verkregen uit loon, uitkering, alimentatie, vermogen en
heffingskortingen welke als inkomen worden gerekend op basis van de Wet Werk en Bijstand.
Kind: een eigen, pleeg- of stiefkind dat in gezinsverband leeft met en ten laste komt van de
rechthebbende en niet ouder is dan 17 jaar op het moment dat de kosten worden gemaakt.
Student: studerende van 18 jaar en ouder die recht heeft op studiefinanciering op grond van de
Wet Studiefinanciering (WSF 2000) en de Wet Tegemoetkoming Onderwijsbijdrage en Schoolkosten
(WTOS).
Subsidiejaar: tijdvak van een kalenderjaar lopend van 1 januari tot 31 december.
Bijdrage: een tegemoetkoming in de kosten verbandhoudend met een activiteit benoemd in de
door het college vastgestelde lijst van toekenningsmogelijkheden. De lijst is als bijlage 1 gevoegd
bij deze verordening.
Overige begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven
hebben dezelfde betekenis als in de Wet Werk en Bijstand (WWB) en de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB).

Artikel 2 Doel en strekking
Degenen die tot de doelgroep behoren alsmede aan de voorwaarden voldoen, hebben om vergroting
van deelneming aan de samenleving van ten laste komende kinderen en henzelf te bevorderen, recht
op een bijdrage in de kosten hiervan voor zover de kosten voorkomen op de bij deze verordening gevoegde vastgestelde lijst van bestedingsmogelijkheden

Artikel 3 Bijdrage
1.
2.
3.

Burgemeester en wethouders verstrekken een bijdrage mits wordt voldaan aan de in deze verordening gestelde voorwaarden.
De bijdrage bedraagt per kind van 4 tot 18 jaar € 300,00. De bijdrage vanaf 18 jaar bedraagt € 200,00
per gezinslid.
De kosten dienen aangetoond te worden door middel van bewijsstukken.

Artikel 4 Aanvraagprocedure
1.

2.
3.

4.

5.

Een aanvraag voor een bijdrage kan worden ingediend bij burgemeester en wethouders op een
door hen vast te stellen aanvraagformulier, uiterlijk 1 maand na het kalenderjaar waarin de kosten
zijn gemaakt.
Een aanvraag wordt slechts in behandeling genomen als het aanvraagformulier volledig is ingevuld,
is ondertekend en is voorzien van de benodigde bewijsstukken.
Rechthebbenden met een bijstandsuitkering krijgen ambtshalve een toekenning.
Het tweede lid van dit artikel is op hen niet van toepassing. Hierdoor is voor uitbetaling van de
bijdrage aan hen alleen een declaratie nodig.
De beschikking op de aanvraag geldt voor de rechthebbende en voor het hele kalenderjaar.
Betaling vindt plaats op basis van de eerste toekenning op declaratiebasis. De declaratie kan
worden ingediend bij burgemeester en wethouders op een door hen vast te stellen declaratieformulier.
Toekenningen van de bijdrage alsmede de declaratie en uitbetaling op basis van deze toekenningen
worden achteraf steekproefsgewijs aan deze verordening getoetst.

Artikel 5 Bevoegdheid/Hardheidsclausule
1.
2.

1

Indien bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven, zijn burgemeester en wethouders
bevoegd van de bepalingen van deze verordening af te wijken.
Burgemeester en wethouders kunnen ten behoeve van deze verordening nadere regels stellen.
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Artikel 6 Inwerkingtreding
1.
2.
3.

2

Deze verordening treedt met terugwerkende kracht in werking met ingang van 1 januari 2012
onder gelijktijdige intrekking van de Verordening Sport- en Cultuurfonds 2011.
Burgemeester en wethouders geven bekendheid aan het Sport- en Cultuurfonds door publicaties
via diverse (lokale) media.
Deze verordening kan worden aangehaald als de Verordening Sport- en Cultuurfonds 2012.
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Bijlage 1: door college vastgestelde limitatieve lijst
Algemeen
Cultureel Jongeren Paspoort (CJP)
·
Cursussen (schriftelijke) ter algemene ontwikkeling
·
Gehandicaptenorganisatie
·
Internetabonnement
·
Museumkaartjes
·
Museumjaarkaart
·
Lidmaatschap ouderenorganisatie
·
Alleen in Hellevoetsluis of in de regio Voorne Putten (Hellevoetsluis, Spijkenisse, Brielle, Bernisse,
Westvoorne,)
Buurt- of wijkvereniging
·
Buurthuizen
·
Concerten
·
Dansscholen
·
Evenementen
·
Filmhuis
·
Hobbyvereniging
·
Jeugdtheaterschool Hofplein
·
Jongerensociëteiten
·
Kindervakantieweek
·
Koren
·
Kunstuitleen
·
Muziekvereniging
·
Lidmaatschap van een vereniging in het kader van kunst en cultuur
·
Muziekschool
·
Openbare Bibliotheek
·
Schoolreisjes en schoolexcursies
·
Scouting
·
Speeltuinvereniging
·
Speel-o-theek
·
Sportvereniging en sportclubs
·
Materiaal- en kledingkosten uitsluitend indien verbonden aan activiteit of het lidmaatschap van
·
een sportieve of culturele vereniging of instelling
Teken- en schilderclubs
·
Theater
·
Toneelgroepen
·
Volksuniversiteit
·
Zwemmen
·
Vrijwillige ouderbijdrage basisschool en voortgezet onderwijs
·
Adus vastgesteld in de openbare vergadering van 2 februari 2012
De raad voornoemd,
de griffier, de voorzitter,
H.J. van der Wel. C.A. Kleijwegt.
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