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Subsidieverordening speeltuinen Opsterland 2012
Subsidieverordening speeltuinen Opsterland 2012
De raad van de gemeente Opsterland;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 8 mei 2012, inzake de Subsidieverordening speeltuinen Opsterland 2012;
gelet op de AANHEF van de Algemene Subsidieverordening Opsterland 2012 en
gelet op de nota Beleid, beheer en onderhoud openbare speelterreinen;
Besluit vast te stellen de volgende verordening:
Subsidieverordening speeltuinen Opsterland 2012

ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1 Toepassing andere verordeningen
Op deze verordening zijn de bepalingen uit de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening Opsterland (ASV) 2012 van toepassing.

Artikel 2 Begripsomschrijvingen
Alle begrippen die in deze verordening gebruikt worden en die niet nader worden omschreven hebben
dezelfde betekenis als de begrippen in de Awb en in de ASV 2012.

Artikel 3 Doelstelling van de verordening / bevoegdheid
Speelmogelijkheden voor kinderen zijn onderdeel van de leefbaarheid in de Opsterlandse dorpen. Het
beheer, onderhoud, instandhouding en toezicht van speeltuinen wordt in Opsterland uitgevoerd door
speeltuinverenigingen. Ter bevordering van de instandhouding kunnen speeltuinverenigingen een
jaarlijkse subsidie krijgen voor het onderhoud en de afschrijving van speeltoestellen.

SUBSIDIEHOOGTE
Artikel 4 Bepaling subsidiehoogte
De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de nieuwwaarde van de speeltoestellen van een speeltuinvereniging.

Artikel 5 Speelplek categorieën
De speelplekken zijn ingedeeld in drie categorieën:
-categorie A, een speelplek met een nieuwwaarde aan toestellen van € 7.722,- of meer
-categorie B, een speelplek met een nieuwwaarde aan toestellen tussen € 3.861,- en € 7.722,-categorie C, een speelplek met een nieuwwaarde aan toestellen tussen € 1.046,- en € 3.861,-

Artikel 6 Hoogte subsidiebedrag
a.
b.

1

Met ingang van 2012 gelden de volgende subsidiebedragen per jaar:
Categorie A € 319,Categorie B € 239,Categorie C € 159,De bedragen worden vanaf 1 januari 2013 jaarlijks aangepast met hetzelfde percentage als het
percentage waarmee de raad de budgetten in de begroting aanpast.
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Artikel 7 Bepaling hoogte nieuwwaarde speeltoestellen
De hoogte van de nieuwwaarde van de speeltoestellen wordt bepaald op grond van door de speeltuincommissies ingediende aankoopnota’s.

Artikel 8 Periodieke beoordeling
De toekenning van de bedragen zoals onder 5 genoemd, wordt iedere vier jaar beoordeeld en zo nodig
herzien naar de dan geldende nieuwwaarde van speeltoestellen.

AANVRAAG VAN DE SUBSIDIE
Artikel 9 Indienen aanvraag
Een aanvraag om subsidie moet schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester middels
het aanvraagformulier speeltuinsubsidie.

Artikel 10 Indieningtermijn
Een aanvraag voor een jaarlijkse subsidie wordt gedaan uiterlijk 1 oktober in het jaar voorafgaand aan
het jaar, of de jaren waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft.

Artikel 11 Beslistermijn
Het college beslist op een aanvraag voor een jaarlijkse subsidie uiterlijk vóór 31 december van het jaar
waarop de aanvraag is ingediend.

VERLENING, VERANTWOORDING EN VASTSTELLING VAN DE SUBSIDIE
Artikel 12 Verantwoording en vaststelling
De subsidie wordt bij de verlening door het college direct vastgesteld.

Artikel 14 Betaling
De subsidie wordt betaald binnen twee weken na vaststelling van de subsidie.

OVERIGE BEPALINGEN
Artikel 15 Bijzondere gevallen
In gevallen waarin deze beleidsregels niet voorzien en voor zover de Algemene subsidieverordening
Opsterland 2012 daarin ruimte laat, beslist het college.

Artikel 16 Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel
1.
2.

Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2012.
Deze verordening wordt aangehaald als Subsidieverordening speeltuinen Opsterland 2012.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 4 juni 2012.

De griffier, de voorzitter,

Andries Idzerda Francisca Ravestein
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