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Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Maasgouwd houdende regels omtrent armoedebestrijding Deelverordening
subsidiëring initiatieven ter bestrijding van armoede van de gemeente
Maasgouw

Het doel van de "Deelverordening initiatieven ter bestrijding van armoede" is het stimuleren van de
armoedebestrijding volgens het beleidsdocument “de Cirkel Doorbroken”, dat op 19 maart 2015 door
de gemeenteraad is vastgesteld.
Grondslag
Artikel 2 lid 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Maasgouw 2017.
Soorten subsidie
Afhankelijk van het initiatief kunnen de volgende subsidies worden verstrekt: budgetsubsidie, exploitatiesubsidie, stimuleringssubsidie of een eenmalige activiteitensubsidie.
Indienprocedure
Schriftelijk vóór 1 oktober voorafgaand aan de subsidieperiode bij burgemeester en wethouders. Binnen
uiterlijk 13 weken na ontvangst van de complete aanvraag beslist het college van B&W over de verlening
van de subsidie. In afwijking hiervan én van de Algemene Subsidieverordening kan de aanvraag voor
een eenmalige activiteitensubsidie ten behoeve van initiatieven ter bestrijding van armoede het hele
jaar worden ingediend.
Doelstellingen
De activiteit waarvoor subsidie wordt verleend levert een bijdrage aan de doelen van het gemeentelijk
armoedebeleid zoals beschreven in de kadernota de Cirkel Doorbroken. Deze doelen zijn onder andere:
kinderen moeten van jongs af aan mee kunnen doen en mogen niet de toekomstige minima
1.
worden.
het is van belang dat kinderen uit gezinnen met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum
2.
dezelfde kansen krijgen als alle andere kinderen. Kansen om de kwaliteiten en talenten te ontwikkelen die zij in zich hebben, ongeacht het inkomen van hun ouders.
Er moet een toereikend aanbod (en gebruik) van initiatieven en activiteiten zijn, gericht op het
3.
voorkomen en/of bestrijden van (de gevolgen van) armoede van inwoners van Maasgouw.
Subsidiecriteria
De voorgenomen activiteiten moeten zijn gericht op volwassenen of kinderen tot 18 jaar, levend
1.
in gezinnen met een maximuminkomen tot 120% van het sociaal minimum.
De activiteit moet gericht zijn om de problematische financiële situatie van de onder sub 1. ge2.
noemde personen te verbeteren.
De voorgenomen activiteiten moeten concreet bijdragen aan de doelstellingen zoals in “de Cirkel
3.
Doorbroken” geformuleerd.
Het project is nieuw of aanvullend op bestaande activiteiten op het gebied van armoedebestrijding
4.
en het voorkomen van sociale uitsluiting en er is sprake van aantoonbare samenwerking met de
overige partners in het maatschappelijk middenveld.
De begroting dient zoveel mogelijk per (deel-)activiteit gespecificeerd te worden.
5.
Bijdrage
De doelstellingen 1 en 2 worden bereikt door de activiteiten van de volgende organisaties:
Stichting Leergeld
a.
Jeugdfonds Sport
b.
Jeugdfonds Cultuur.
c.
De bijdrage aan deze organisaties is als volgt

1

Cvdr 2018 nr. CVDR611868_1

26 juli 2018

a.

b.

Stichting Leergeld: een exploitatiesubsidie van maximaal een bedrag van € 250,- per kind, gebaseerd op het aantal bereikte kinderen in het voorafgaande jaar, tot een maximum van € 50.000
per jaar.
Jeugdfonds Sport: een budgetsubsidie van € 8.800 per jaar, gebaseerd op het bereik van minimaal
1

c.

35 kinderen tegen een maximale bijdrage van € 250,- per kind.
Jeugdfonds Cultuur: een budgetsubsidie van € 5.000 per jaar, gebaseerd op minimaal 11 kinderen
à maximaal € 450,-

Doelstelling 3 wordt bereikt door de activiteiten van de volgende organisaties:
Voedselbank Midden Limburg
a.
Stichting Kledingbank Limburg
b.
De bijdrage aan deze organisaties is als volgt:
Voedselbank:
a.
Een stimuleringssubsidie van maximaal € 1.000 per jaar.
a.
De beschikkingsteling van een ruimte om niet ten behoeve van de uitreiking van pakketten
b.
in de regio.
b.

Stichting Kledingbank Limburg: Een budgetsubsidie van € 47,- per verstrekt kledingpakket voor
maximaal twee verstrekkingen per persoon met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum
per jaar.

Activiteiten met een eenmalig en/of een bijzonder/experimenteel karakter (zie lid 2, nadere toelichting)
en betrekking hebbende op bovengenoemde doelstellingen kunnen een subsidieverzoek op basis van
deze deelverordening indienen. Zij kunnen voor een incidentele activiteitensubsidie van maximaal €
3.000,- per jaar in aanmerking komen. Het initiatief wordt beoordeeld op basis van een projectomschrijving (doelstellingen en resultaten) en een begroting.
Nadere toelichting
Bij Raadsbesluit is op 19 maart 2015 “de Cirkel Doorbroken” de koers voor het Minimabeleid
1.
2015-2020 vastgesteld. Daarin is o.a. bepaald dat ten behoeve van Stichting Leergeld, Jeugdfonds
Sport, Jeugdfonds Cultuur, Voedselbank Midden Limburg en Stichting Kledingbank voldoen aan
de doelstellingen zoals hierboven beschreven. Met deze deelverordening wordt de financiering
van de activiteiten van deze organisaties geformaliseerd en afgebakend.
Daarnaast wil de gemeente Maasgouw toekomstige, experimentele nieuwe activiteiten mogelijk
2.
maken door hier een eenmalige financiële bijdrage in te leveren mits zij voldoen aan de hierboven
beschreven doelstellingen, mits deze nieuw of aanvullend is op bestaande initiatieven. Voorbeelden
van mogelijke initiatieven: een cursus leren budgetteren voor jongeren, administratie-ondersteuning, enzovoorts. Maar ook activiteiten met een sociaalpedagogische insteek gericht op jeugdigen
kunnen van betekenis zijn. Bijvoorbeeld versterking van het opvoedkundig klimaat, zoals het opzetten van een cursus tegen pestgedrag jegens armoede, activiteiten gericht op kinderen tot 4
jaar of armoedebewustzijn bij (sport)verenigingen.
Citeertitel en slotbepaling
Op deze verordening is de Algemene subsidieverordening gemeente Maasgouw van toepassing.
1.
Deze deelverordening kan worden aangehaald als “Deelverordening subsidiëring initiatieven ter
2.
bestrijding van armoede van de gemeente Maasgouw”.
Deze deelverordening treedt in werking op de datum van bekendmaking en geldt vanaf het sub3.
sidiejaar 2018.

1 ) In voorkomende gevallen kan de vergoeding lager uitvallen, waardoor meer kinderen met de budgetsubsidie bereikt kunnen
worden.
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