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Officiële uitgave van Hof van Twente.

Ondersteuning van initiatieven gericht op de bevordering van de sociale
kwaliteit en cohesie in 2017
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente;
Overwegende dat:
de raad op 11 november 2014 een motie heeft aangenomen om vanaf 2016 jaarlijks financiële middelen
beschikbaar te stellen om initiatieven die gericht zijn op de bevordering van de sociale kwaliteit in de
samenleving te ondersteunen;
de raad van mening is dat steeds meer van de samenleving wordt verwacht en dat zij haar eigen en
gezamenlijke verantwoordelijkheid neemt voor haar eigen leefomgeving;
inwoners een optimale kans moeten krijgen om zich te ontwikkelen en te ontplooien waarbij zij zich op
een waardevolle manier met elkaar kunnen verbinden;
het belangrijk is dat mensen participeren in en actief kunnen blijven deelnemen aan de samenleving;
de wens van de raad is de kracht van de samenleving te versterken om deze doelen te bereiken;
het realiseren van deze sociale cohesie de ondersteuning van de gemeente verdient;
bij de kadernota 2016 een bedrag van € 25.000,00 beschikbaar is gesteld voor het ondersteunen van
initiatieven uit de samenleving die de sociale kwaliteit en cohesie bevorderen;
en gelet op artikel 2, 3 en 5 van de Algemene subsidieverordening 2016;
BESLUIT
vast te stellen de subsidieregel “Ondersteuning van initiatieven gericht op de bevordering van de sociale kwaliteit en cohesie in 2017”.
Deze subsidieregel is de grondslag voor de beoordeling van aanvragen voor subsidie die in het kader
van initiatieven gericht op de bevordering van de sociale kwaliteit en cohesie in 2017 worden gedaan.
Grondslag voor deze subsidieregel is hoofdstuk 4 Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening 2016 vastgesteld op 12 april 2016.

Regel 1
Subsidiabel zijn activiteiten en/of initiatieven die gericht zijn op:
Het bevorderen van de sociale kwaliteit en cohesie in de samenleving.
a.
Het bieden van optimale kansen aan inwoners om zich te ontwikkelen en te ontplooien, waarbij
b.
zij zich op een waardevolle manier kunnen verbinden.
Het bevorderen van participatie en actieve deelname aan de samenleving.
c.
Het initiatief kan zonder gemeentelijke bijdrage geen doorgang vinden.
d.
Het initiatief valt binnen de sectoren waar de gemeente een bijzondere verantwoordelijkheid
e.
heeft: zorg, welzijn en collectieve voorzieningen en sluit aan op gemeentelijk beleid.
Regel 2
De initiatieven en activiteiten moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:
Het betreft een lokaal initiatief uit de gemeente Hof van Twente.
a.
Het initiatief is voor de gemeente van bijzonder belang en heeft een meerwaarde voor de gemeenb.
schap.
Er is draagvlak en betrokkenheid van de inwoners.
c.
De activiteiten moeten in het kalenderjaar 2017 plaatsvinden. Dat geldt ook voor activiteiten die
d.
reeds gestart zijn en voortduren ten tijde van de aanvraagperiode zoals bepaald in regel 5, lid 2.
Het initiatief is afkomstig van non-profit instellingen (verenigingen, stichtingen), statutair gevestigd
e.
binnen de gemeente Hof van Twente.
Regel 3
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Activiteiten kunnen worden ondersteund met een éénmalige subsidie, dat in 2017 wordt verleend.

Regel 4
Een éénmalige subsidie bedraagt maximaal 50% van de naar het oordeel van het college noodzakelijk
te maken kosten ten behoeve van het initiatief of de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd,
met een maximum van € 2.500,00. Voor de bepaling van de hoogte van de noodzakelijke kosten wordt
rekening gehouden met een redelijke eigen bijdrage en de inkomsten uit andere bronnen.

Regel 5
a.

b.
c.
d.
e.

Voor de activiteiten die in het kader van initiatieven gericht op de
bevordering van de sociale kwaliteit in de gemeente Hof van Twente worden georganiseerd komt
voor het jaar 2017 een totaalbedrag van € 25.000,00 beschikbaar. Dit is het subsidieplafond.
Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend in de periode tussen 1 januari 2017 en 1 december
2017.
Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
Aanvragen die na 1 december 2017 zijn ontvangen door de gemeente Hof van Twente worden
afgewezen.
Het stapelen van subsidies voor eenmalige subsidies is niet toegestaan. Subsidie wordt niet vaker
dan twee keer aan eenzelfde subsidieontvanger verleend.

Regel 6
Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 januari 2017.
Regel 7
Burgemeester en wethouders kunnen in bijzondere individuele omstandigheden afwijken van het bepaalde in deze subsidieregel voor zover de toepassing van die bepalingen voor de subsidieaanvrager
of – ontvanger gevolgen zou hebben die onevenredig zijn in verhouding tot de met de betrokken bepalingen te dienen doelen.
Regel 8
Deze beleidsregel kan worden aangehaald als “eenmalige subsidieregel ter ondersteuning van initiatieven gericht op de bevordering van de sociale kwaliteit en cohesie in 2017”.
Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders
d.d. 6 december 2016.
burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
de secretaris a.i., de burgemeester,
drs. B. Marinussen drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM
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