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Subsidieregel 4. Kunst & Cultuur (1ste wijziging 2011
Programma

Maatschappelijke participatie

Product

Kunst en cultuur

Doelstelling

Bereikbare culturele activiteiten en (professionele) kunstuitingen voor inwoners van Oostzaan en
activiteiten ten behoeve van het vergroten van de bewustwording ten aanzien van discriminatie,
vrede en solidariteit.

Subsidievorm

Jaarlijkse en eenmalige subsidie

Subsidienorm

1. Een redelijke bijdrage in de kosten van de activiteiten, met inachtneming van het subsidieplafond,
gerelateerd aan werkelijke kosten en/of regionale samenwerkingsafspraken.
2. Een regionale bijdrage voor de stichting Kunst en cultuur Noord-Holland van €3,- per CJP-houder
uit de gemeente Oostzaan.

Subsidiecriteria

1. Voor de culturele activiteiten en (professionele) kunstuitingen gelden de volgende criteria:
- de activiteit of kunstuiting wordt/is door professionele kunstenaars en/of artiesten uitgevoerd;
- de activiteit vindt plaats in de gemeente Oostzaan;
- de activiteit is laagdrempelig.
2. De gemeente subsidieert één organisatie voor de volgende activiteiten:
- het organiseren van culturele activiteiten in de provincie, zoals tentoonstellingen, educatieve projecten voor basis- en voortgezet onderwijs;
- het adviseren van gemeenten over culturele aangelegenheden.
3. De gemeente subsidieert een regionale organisatie op het terrein van signaleren, voorkomen en
bestrijden van discriminatie voor de volgende activiteiten:
- ondersteuning, hulp en advies bieden aan individuele slachtoffers van discriminatie (klachtenafhandeling);
- onderzoek, voorlichting (o.a. op scholen) en publieksbeïnvloeding;
- beïnvloeding van andere organisaties en bestrijding van discriminatie via juridische aanpak en actie
(b.v. organiseren van tentoonstellingen e.d.).
4. De gemeente subsidieert organisaties op het gebied van bewustwording voor de volgende activiteiten:
- de verkoop van producten die op basis van eerlijke handel worden afgenomen van boeren in onderontwikkelde landen;
- gericht op bewustwording van het feit dat er mensen in de wereld zijn die het minder goed hebben
en een bijdrage leveren tot het verbeteren van die situatie middels kledinginzameling.

Verdeelregels

Voor jaarlijkse subsidies:
In onderstaande volgorde:
a. Eerst de reguliere aanvragen.
b. Als het subsidieplafond niet voldoende is om de bestaande rechten te honoreren, worden de berekende subsidies bepaald naar de verhouding van het plafond ten opzichte van de berekende subsidies.
c. Als het subsidieplafond nog voldoende is: de tussentijdse aanvragen op volgorde van binnenkomst
Voor eenmalige subsidies:
Op volgorde van binnenkomst.

Ingangsdatum
Deze specifieke subsidieregel is van toepassing op subsidies vanaf 2011.
Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 9 mei 2011.
E.M.H.. Ouwehand-Brussel P.J. Möhlmann
griffier voorzitter
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