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Beleidsregels incidentele subsidiering knelpuntenfonds
vrijwilligersorganisaties en instellingen
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen;
gelet op de vastgestelde kaders en doelen zoals vastgelegd in het actieprogramma Koersvast;
overwegende dat het noodzakelijk is aanvullende beleidsregels vast te stellen met betrekking tot de
incidentele subsidieverstrekking aan verenigingen en instellingen in het kader van de gevolgen van de
economische crisis;
gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Sittard-Geleen 2009 en hoofdstuk
3, paragraaf 3.1 van het Uitvoeringsvoorschrift subsidies gemeente Sittard-Geleen;
mede gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;
besluit vast te stellen de volgende beleidsregels:
Beleidsregels incidentele subsidiering knelpuntenfonds vrijwilligersorganisaties en instellingen.

HOOFDSTUK 1 BEGRIPPEN
1.

2.

Vrijwilligersorganisatie een met naam en adres genoemd formeel georganiseerd verband van
verschillende mensen, dat activiteiten organiseert, waarbij de uitvoering van de activiteiten primair
door vrijwilligers wordt gedaan.
Instelling Elke organisatie met volledige rechtsbevoegdheid die zich de behartiging van door het
gemeentebestuur van Sittard-Geleen erkende maatschappelijke belangen van ideële of materiële
aard ten doel stelt

HOOFDSTUK 2 ALGEMEEN
1.
2.
3.

Op deze beleidsregels zijn de Algemene Subsidieverordening gemeente Sittard-Geleen 2009 en
het Uitvoeringsvoorschrift subsidies gemeente Sittard-Geleen van toepassing.
Een incidenteel subsidie wordt ten hoogste eenmaal toegekend aan een soortgelijke activiteit of
project.
Van het beschikbare budget van € 50.000 bestemd voor aanvragen die betrekking hebben op de
eerste helft van 2010. € 50.000 wordt gereserveerd voor aanvragen die betrekking hebben op de
tweede helft van 2010. Een budget van € 75.000 wordt gereserveerd voor onvoorziene uitgaven
die naar het oordeel van het College voor subsidiering uit het knelpuntenfonds in aanmerking
kunnen komen en geen uitstel kunnen dulden.

Hoofdstuk 3 CRITERIA VOOR SUBSIDIEVERSTREKKING
1.
2.
3.
4.

De vrijwilligersorganisatie of instelling moet aantoonbaar kunnen maken dat zij negatieve gevolgen
ondervinden van de crisis
De vrijwilligersorganisatie of instelling moet niet zelf in staat zijn die gevolgen op te vangen
zonder het voortbestaan of de reguliere kernactiviteiten in gevaar te brengen
De sponsoring of steun die is weggevallen is bestemd voor een noodzakelijke onuitstelbare activiteit, die in vorm en omvang niet aan te passen is.
Er zijn geen andere gemeentelijke subsidieregelingen op grond waarvan honorering van de aanvraag mogelijk is.

Hoofdstuk 4 INDIENINGSTERMIJNEN
1.
2.

1

De aanvraag voor een subsidie voor reguliere of incidentele activiteiten of projecten die plaatsvinden en de eerste helft van 2010 moet worden ingediend vóór 31 januari 2010
De aanvraag voor een subsidie voor de tweede helft van 2010 moet worden ingediend voor 1 juni
2010
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Hoofdstuk 5 BIJZONDERE GEVALLEN
1.
2.

3.

Van deze beleidsregels mag worden afgeweken indien de toepassing zou leiden tot onbillijkheden
van overwegende aard.
Het college van Burgemeester en Wethouders is bevoegd bij overschrijding van de indieningstermijn(en) het betreffende verzoek alsnog in behandeling te nemen, indien de termijnoverschrijding
verschoonbaar kan worden geacht.
In afwijking van het geldende Besluit (onder)mandaat, volmacht en machtiging afdelingshoofd
MO en teamleider OCWS is de besluitvorming over subsidiëring uit het Knelpuntenfonds voorbehouden aan het College.

Hoofdstuk 6 SUBSIDIEPLAFOND EN TRANCHES
1.

2.

Op deze beleidsregels is een subsidieplafond van toepassing. Indien het beschikbare budget voor
de onderscheiden tranches ontoereikend is voor honorering van alle aanvragen wordt de subsidie
van elke aanvrager, die aan de voorwaarden voldoet, gekort met een door het college te bepalen
percentage.
Indien het beschikbare budget voor de eerste tranche niet volledig wordt besteed, wordt het restant
toegevoegd aan de tweede tranche.

Hoofdstuk 7 CITEERTITEL
Deze beleidsregels worden aangehaald als:
“Beleidsregels incidentele subsidiëring Knelpuntenfonds Verenigingen en instellingen”.

Hoofdstuk 8 INWERKINGTREDING EN OVERGANGSRECHT
Deze beleidsregels treden in werking met ingang van publicatie.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 15 december 2009
Het college voornoemd,

De Burgemeester,

Drs. G.J.M. Cox

De Secretaris,

Mr. J.H.J. Höppener.
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