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Verordening betreffende de subsidiëring van instellingen in Purmerend die
een uitwisseling aangaan met instellingen in Jihlava
De raad van de gemeente Purmerend;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 maart 1994, nr 94-37;
gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet;
besluit:
vast te stellen de navolgende Verordening betreffende de subsidiëring van instellingen in Purmerend
die een uitwisseling aangaan met instellingen in Jihlava

Artikel 1 Rechthebbenden op de subsidie
1.

2.

Aan rechtspersoonlijkheid bezittende instellingen op de terreinen van sport, cultuur en educatie
die in Purmerend activiteiten ontplooien en die uitwisselingen organiseren met hun zusterinstellingen in Jihlava, kan een subsidie worden verleend in de reis- en verblijfkosten, verbonden aan
die uitwisselingen.
Burgemeester en wethouders kunnen de in het eerste lid bedoelde subsidie ook toekennen aan
andere instellingen.

Artikel 2 Hoogte van de subsidie
1.

2.

3.

a. De subsidie in de ongedekte reiskosten voor bezoeken aan de zusterinstelling in Jihlava bedraagt
maximaal € 91,-- per vier bezoekende personen, uitgaande van de volgende berekeningswijze:
1=0; 2=0; 3=4; 4=4; 5=4; 6=4; 7=8; 8=8, etc.;
b. bij de vaststelling van de hoogte van de subsidie wordt uitgegaan van minimaal € 45,-- eigen
bijdrage per aan de reis deelnemende persoon;
c. onverminderd het bepaalde onder a. en b., strekt de subsidie maximaal ter dekking van de
reiskosten die niet uit eigen bijdragen betaald kunnen worden.
De subsidie in de verblijfkosten voor ontvangst van een zusterinstelling uit Jihlava bedraagt €
2,50 per dag voor elke door de organiserende instelling te ontvangen persoon, voor een maximale
periode van 7 dagen.
Burgemeester en wethouders kunnen voor bijzondere gevallen een hogere subsidie toekennen.

Artikel 3 Vereisten aanvraag
1.
2.

Een aanvraag om subsidie moet door de instelling uiterlijk negen weken vóórdat het bezoek aan
Jihlava wordt gebracht óf een instelling uit Jihlava wordt ontvangen, worden ingediend.
Bij de in het eerste lid bedoelde aanvraag worden in ieder geval overgelegd;
een opgave van het aantal deelnemers aan de reis naar Jihlava en van de verblijfsduur aldaar;
a.
een offerte van de reiskosten/van de busmaatschappij;
b.
een opgave van het aantal en de verblijfsduur van de bezoekers uit Jihlava.
c.

Artikel 4 Weigeringsgronden
Een subsidie wordt geweigerd indien:
het doel van het bezoek niet beantwoordt aan de uitwisselingsgedachten, zoals die zijn neergelegd
a.
in het door de gemeenten Purmerend en Jihlava op 21 november 1991 getekende convenant;
de groep die aan Jihlava een bezoek brengt:
b.
uit minder dan drie personen bestaat;
niet langer dan drie dagen, inclusief de reistijden, daar verblijft;
c.
d.
e.

1

de reiskosten worden gedekt door de eigen bijdrage van minimaal € 45,-- per aan de reis deelnemende persoon;
voor het bezoek aan de zusterinstelling in Jihlava tijdens één kalenderjaar reeds eenmaal eerder
een subsidie is verstrekt;
voor het ontvangen van de zusterinstelling in Purmerend tijdens één kalenderjaar reeds eenmaal
eerder een subsidie is verstrekt.
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Artikel 5 Onvoorziene omstandigheden
In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet, worden door burgemeester en wethouders de
nodige besluiten genomen. Indien daartoe aanleiding bestaat, horen burgemeester en wethouders,
alvorens te besluiten, de desbetreffende raadscommissie.

Artikel 6 Inwerkingtreding
1.
2.

Deze verordening treedt in werking op de dag na die waarop zij is bekendgemaakt.
De verordening vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenband tussen Purmerend en
Jihlava ophoudt te bestaan.

Artikel 7 Aanhalingstitel
Deze verordening kan worden aangehaald onder de titel "Subsidieverordening uitwisselingen JihlavaPurmerend 1994."
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad op 31 maart 1994
de secretaris, J. Dekker
de voorzitter, Th. van Dam
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