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Herijking welzijnssubsidies gemeente Zevenaar
Inleiding & aanleiding
Op 1 januari 2005 zijn de gemeenten Zevenaar en Angerlo opgegaan in één gemeente: de huidige
gemeente Zevenaar. Vanwege deze herindeling heeft er op veel beleidsterreinen harmonisering
plaatsgevonden. Het welzijnssubsidiebeleid is echter nog niet geharmoniseerd. Op dit moment worden
er door de gemeente twee subsidieverordeningen gebruikt. Ook de grondslagen die worden gebruikt
om de subsidies in de beide welzijnsprogramma’s te berekenen, verschillen. De herindeling maakt het
noodzakelijk het subsidiebeleid van beide voormalige gemeenten te herzien en er voor te zorgen dat
er één subsidiebeleid wordt ontwikkeld.
Tevens is in de voormalige gemeente Zevenaar al geruime tijd een discussie gaande over herijking
van het subsidiebeleid. Verschillende voorstellen zijn reeds gedaan maar hebben nooit geleid tot
herziening van het beleid. In 2002 is de subsidieverordening aangepast maar de grondslagen die
gebruikt worden dateren nog van 1976. Deze grondslagen zijn sterk verouderd en leiden tot
ondoorzichtigheid voor zowel subsidieverstrekker als subsidieontvanger. De uitvoering van het beleid
kost daardoor veel tijd.
Daarnaast is er al jarenlang sprake van een scheefgroei, zowel binnen als tussen de diverse
beleidsvelden. Oorzaak hiervan is dat subsidies niet altijd op basis van duidelijke grondslagen zijn
verleend en er sprake is van het bevriezen van bedragen. Een andere reden om naar het
subsidiebeleid te kijken is dat er een vereenvoudiging van de subsidiesystematiek zou moeten worden
nagestreefd. Er is kritisch gekeken naar de verschillende subsidies. Waarom worden bepaalde
subsidies gegeven en wordt daarmee een bepaald doel bereikt? Zijn sommige subsidies achterhaald
of helemaal niet meer nodig? Of zijn misschien andere subsidies van groter belang geworden?
Ook de bezuinigingsopdracht die de gemeenteraad in 2002 heeft neergelegd was een reden om het
huidige subsidiebeleid te herzien. In juni 2006 heeft de gemeenteraad echter deze
bezuinigingsopdracht ingetrokken.
Om te komen tot een nieuw subsidiebeleid heeft er in eerste instantie een brainstormsessie
plaatsgevonden, met de verschillende fracties, waarbij stellingen over de uitgangspunten besproken
zijn. Daarnaast hebben de fracties afzonderlijk ook een aantal voor hen belangrijke uitgangspunten op
papier gezet. Vervolgens heeft de commissie Samenleving zich in mei 2006, tijdens een besloten
vergadering, gebogen over een aantal nieuwe stellingen die gebaseerd waren op de eerste
brainstormsessie. In november 2006 hebben organisaties en verenigingen hun zienswijze op de
concept notitie kenbaar kunnen maken. Daartoe zijn 3 hoorzittingen georganiseerd. Tevens konden
organisaties en verenigingen binnen een periode van 6 weken schriftelijk hun zienswijze kenbaar
maken. De input uit de hoorzittingen en de schriftelijke reacties is vervolgens verwerkt in een nota van
zienswijzen. Deze nota van zienswijzen vormt de basis van de officiële nota subsidiegrondslagen,
welke door de commissie is behandeld.
In het voorliggende document worden de algemene uitgangspunten van een nieuw subsidiebeleid
genoemd. Daarnaast worden de positieve en negatieve criteria voor het verlenen van subsidie
behandeld. Vervolgens komen de subsidiegrondslagen aan bod.
Deze nota is op 28 maart 2007 door de Raad vastgesteld en wordt toegepast bij de
subsidieaanvragen voor het welzijnsprogramma 2008.
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Hoofdstuk 1

Algemeen

1.1 Algemene uitgangspunten subsidiebeleid
1. Inwoners van Zevenaar zijn zelf verantwoordelijk voor het eigen algemeen welzijn.
2. De rol van de gemeente is voorwaardenscheppend, stimulerend en aanvullend.
Beleid richt zich op de instandhouding en het zonodig faciliteren van voorzieningen die passen
binnen de uitgangspunten. De verantwoordelijkheid en de uitvoering van beheer, onderhoud en
exploitatie wordt zoveel mogelijk neergelegd bij de subsidieontvangers.
3. De voorzieningen voor maatschappelijk welzijn moeten voor iedereen toegankelijk en bereikbaar
zijn.
4. Er is sprake van samenhang en geen overlap in het voorzieningenpakket en van een doelmatige
uitvoering.
5. De rechtszekerheid en de participatie van burgers moeten gewaarborgd zijn.
6. Het particuliere initiatief biedt bij de uitvoering van het welzijnswerk aan burgers, deelnemers,
cliënten, vrijwilligers en beroepskrachten mogelijkheden van inspraak en medezeggenschap.
7. Organisaties dienen 1 keer per 2 jaar een subsidieaanvraag in.
8. Daar waar sprake is van een waarderingssubsidie, zal indexering eens in de 2 jaar plaatsvinden.
9. Daar waar sprake is van een andere vorm van subsidie, zal indexering jaarlijks plaatsvinden.
1.2 Positieve criteria
Voorwaarden tot het ontvangen van subsidie:
1. De organisatie bezit rechtspersoonlijkheid.
2. De organisatie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
3. Een vereniging heeft 10 of meer leden. Een Stichting heeft 10 of meer deelnemers per activiteit
4. De activiteit van de organisatie moet bijdragen aan de doelstelling die geformuleerd is per
deelbudget.
5. De activiteit is gericht op (specifieke groepen van) inwoners van de gemeente Zevenaar en draagt
naar het oordeel van de gemeente Zevenaar aantoonbaar bij aan het welzijn.
6. Het betreft activiteiten in georganiseerd verband, gericht op het scheppen van voorwaarden voor
individuele ontplooiing, het vergroten van de zelfredzaamheid en het bevorderen van de
lichamelijke en geestelijke gezondheid.
7. De activiteit heeft een direct Zevenaars belang.
8. Er wordt een redelijke eigen bijdrage van de deelnemers / leden aan de activiteit verwacht.
9. Open activiteiten die toegankelijk zijn voor alle inwoners of specifieke groepen en activiteiten die
naar oordeel van de gemeente een bijdrage leveren aan de realisatie van de gemeentelijke
doelstelling.
10. Het betreft activiteiten gericht op het versterken van de gemeenschapszin en het instandhouden
en bevorderen van sociale verbanden.
1.3 Negatieve criteria
Niet in aanmerking voor subsidie komen:
1. Activiteiten of nevenactiviteiten gericht op de gemeenschap of op doelgroepen waarin reeds op
andere wijze is voorzien.
2. Commerciële activiteiten, activiteiten die het karakter dragen van discriminatie, in strijd zijn met de
fatsoensnormen en goede zeden of gestoeld zijn op partijpolitieke, godsdienstige of
levensbeschouwelijke grondslag.
1
3. Subsidie die leidt tot vermogensvorming .
1.4 Categorieën en grondslagen
In het navolgende wordt voorgesteld vier budgetten te hanteren, te weten:
• Budget Kunst & Cultuur
• Budget Zorg
• Budget Sport
• Budget Jeugd- en jongeren.
De vier budgetten worden afzonderlijk toegelicht.

1

Bestemmingsreserves: indien SMART geformuleerd vallen deze niet onder vermogensvorming. Vrije reserves: welke groter
zijn dan 10% van het totaal aan eigen inkomsten en het toegekende subsidiebudget.
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Hoofdstuk 2 Kunst en Cultuur
2.1 Doel subsidiëring
Het bieden van kunst, cultuur- en natuurvoorzieningen voor dorp, stad en regio. De bevolking op
betaalbare wijze, zowel receptief als actief, laten genieten van muziek en toneel. De integratie van
kunst in de samenleving bevorderen en de bevolking in contact brengen met een zo ruim mogelijk
aanbod van kunstuitingen.
2.2 Categorieën binnen kunst & cultuur:
Binnen kunst en cultuur zijn de volgende categorieën te onderscheiden:
1. Amateurkunst:
muziekverenigingen;
zang- en dansverenigingen;
toneel- en operetteverenigingen;
2. Overige culturele activiteiten.
Organisaties die op kunst, cultuur- en natuurgebied iets ondernemen / organiseren dat past in de
doelstelling van de gemeente maar niet geschaard kunnen worden onder amateurkunst.
2.3 Voorwaarden
In aanmerking voor subsidie komen organisaties/verenigingen die aan alle onderstaande criteria
voldoen:
- Gevestigd in de gemeente Zevenaar die tevens gebruikmaken van een accommodatie in de
gemeente Zevenaar.
2
3
- Die minimaal één keer per jaar een openbare uitvoering en/of 3 of meer buitenoptredens
verzorgen in de gemeente Zevenaar.
- Die statuten overleggen.
- De organisatie dient bij te dragen aan het realiseren van de door de gemeente Zevenaar
vastgestelde doelstelling.

2.4 Subsidiegrondslag
Amateurkunst
Organisaties die onder amateurkunst vallen een bedrag per actief lid verstrekken en een bedrag voor
openbare uitvoeringen. Gelet op de verschillen m.b.t. de kosten per categorie zullen verschillende
vaste bedragen gehanteerd worden. Dit geldt voor zowel het vaste bedrag per actief lid als voor het
vaste bedrag voor openbare uitvoering(en).
Het subsidiebedrag voor amateurkunst bestaat uit de volgende bestanddelen:
4
- Ledensubsidie:
de subsidiebijdrage berekend op basis van het actieve aantal leden.
- Openbare uitvoering subsidie:
de subsidiebijdrage is een structureel vast bedrag met
als voorwaarde dat er minimaal één openbare uitvoering per
jaar wordt gehouden/georganiseerd in de gemeente
Zevenaar.
- Waarderingsbonus: een bonus voor muziekverenigingen die 3 of meer buitenoptredens per jaar in
de gemeente Zevenaar uitvoeren
- Jeugdledensubsidie: een vaste waarderingsbijdrage per muziekvereniging voor opleidingskosten
voor jeugdleden tot 18 jaar.

2

Openbare uitvoering is een uitvoering in de vorm van een muziekconcert, zang -of dansuitvoering, operette -of
toneeluitvoering, een publiek toegankelijke uitvoering welke in Zevenaar wordt gegeven voor de totale Zevenaarse
gemeenschap, waarvoor entree wordt geheven. Het heffen van entree kan achterwege blijven indien zulks uit de aard van de
activiteit niet mogelijk is.
3
Buitenoptredens betreft het verzorgen van muziek bij publiek toegankelijke activiteiten welke in Zevenaar plaatsvinden, o.a.
Koninginnedag, kermis, 4 en 5 mei vieringen, sinterklaasintocht, carnavalsoptocht etcetc..
4
actieve leden: leden van een instelling, die de artistieke activiteiten, zoals opgenomen in de doelstelling van de instelling,
(mede) uitvoeren. Uitgesloten zijn die leden die uitsluitend met het bestuur en/of begeleidende taken zijn belast. Zie toelichting
per subcategorie pagina 6.
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Overige Culturele activiteiten
Voor alle organisaties binnen deze categorie wordt een vast bedrag in de vorm van een
waarderingssubsidie vastgesteld. De hoogte van deze waarderingssubsidie wordt eens per twee jaar
herzien.
2.5 Berekeningen
Muziekverenigingen
- De subsidiebijdrage bedraagt € (vast bedrag) per actief lid.
- De jeugdledensubsidie: een vaste subsidiebedrag van € (vast bedrag) per vereniging voor
opleidingskosten.
- De vaste subsidiebijdrage van € (vast bedrag) voor openbare uitvoering.
- Een waarderingsbijdrage van € (vast bedrag) per jaar, indien er 3 of meer buitenoptredens per
jaar plaatsvinden.
De subsidiebijdrage wordt als volgt berekend:
Subsidiebijdrage =
Aantal actieve leden x (€ vast bedrag) per actief lid + € (vast bedrag) jeugdledensubsidie + € (vast
bedrag) + € waarderingsbijdrage buitenoptredens

Zang- en dansverenigingen
- De subsidiebijdrage bedraagt € (vast bedrag) per actief lid.
- De subsidiebijdrage voor openbare uitvoering bedraagt € (vast bedrag) per jaar.
De subsidiebijdrage wordt als volgt berekend:
Subsidiebijdrage = aantal actieve leden x (€ vast bedrag) + € (vast bedrag)

Toneel- en operetteverenigingen
- de subsidiebijdrage bedraagt (€ vast bedrag) per actief lid.
- de subsidiebijdrage voor openbare uitvoering bedraagt (€ vast bedrag) per jaar.
De subsidiebijdrage wordt als volgt berekend:
Subsidiebijdrage = aantal actieve leden x (€ vast bedrag) + € (vast bedrag)

Overige Culturele activiteiten
Voor alle organisaties binnen deze categorie wordt een vast bedrag in de vorm van een
waarderingssubsidie vastgesteld. De hoogte van deze waarderingssubsidie wordt eens per twee jaar
herzien.
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Hoofdstuk 3 Zorg
3.1 Doel subsidiëring
Het bevorderen van de leefbaarheid en maatschappelijke betrokkenheid van burgers binnen de
gemeente Zevenaar. Burgers in staat stellen zo lang mogelijk zelfstandig in de eigen woon- en
leefomgeving te blijven functioneren met behoud van de regie over het eigen leven. Het handhaven of
verbeteren van de gezondheid van (delen van) de bevolking door middel van maatregelen die gericht
zijn op factoren die de gezondheid beïnvloeden. De gemeente stimuleert en faciliteert dit, waarbij
extra aandacht is voor kwetsbare groepen en iedere partij zijn eigen verantwoordelijkheid behoudt.
3.2 Categorieën binnen Zorg
Binnen het budget Zorg zijn de volgende categorieën te onderscheiden:
- ontmoeting & bewegen;
- gehandicaptensport;
- ondersteuning.
3.3 Voorwaarden
- Het aantal leden/deelnemers dient 10 of meer zijn. Met uitzondering van organisaties en
instellingen die in de categorie gehandicaptensport vallen.
- Het aantal te organiseren activiteiten per jaar dient 10 activiteiten of meer te zijn, met uitzondering
van de subcategorie ondersteuning.
- De organisatie dient bij te dragen aan het realiseren van de door de gemeente Zevenaar
vastgestelde doelstelling.
3.4 Subsidiegrondslag
- Voor alle subsidies in de drie categorieën van dit budget wordt een waarderingssubsidie vast
gesteld.
- In de categorie ontmoeting & bewegen wordt een staffel toegepast op basis van het aantal
leden en een staffel op basis van het aantal activiteiten per jaar georganiseerd.
- Georganiseerde gehandicaptensportverenigingen en instellingen gehuisvest binnen de
gemeente Zevenaar ontvangen een bijdrage per lid/deelnemer op basis van alle
leden/deelnemers.
- Georganiseerde gehandicaptensportverenigingen en/of instellingen gehuisvest buiten de
gemeente Zevenaar ontvangen een bijdrage per lid/deelnemer wonend in de gemeente
Zevenaar.
- Gehandicaptensportverenigingen en/of instellingen die met hun aanbod meervoudig
gehandicapten uit hun isolement halen, kunnen in aanmerking komen voor een
waarderingsbijdrage.
- De subsidiebijdrage voor Bureau slachtofferhulp bedraagt een vast bedrag per inwoner.
3.5 Berekening
Ontmoeting & bewegen
De subsidiebijdrage voor ouderenverenigingen, gericht op ontmoeting & bewegen bedraagt:
Staffel aantal
leden/deelnemers
10 t/m 25 leden/deelnemers
26 t/m 50 leden/deelnemers
51 t/m 75 leden/deelnemers
76 en meer leden/deelnemers

Bijdrage

Staffel aantal activiteiten per jaar

Bijdrage

€ vast bedrag
€ vast bedrag
€ vast bedrag
€ vast bedrag

10 t/m 25 activiteiten
26 t/m 50 activiteiten
51 t/m 75 activiteiten
76 activiteiten en meer

€ vast bedrag
€ vast bedrag
€ vast bedrag
€ vast bedrag

De subsidiebijdrage wordt als volgt berekend:
Subsidiebijdrage = staffel aantal leden/deelnemers + staffel aantal activiteiten per jaar
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Gehandicaptensport
De subsidiebijdrage wordt als volgt berekend:
- Verenigingen en instellingen gehuisvest binnen de gemeente Zevenaar:
Subsidiebijdrage = totaal aantal leden x (€ vast bedrag) per lid + een waarderingsbijdrage*
-

Verenigingen en instellingen gehuisvest buiten de gemeente Zevenaar:
Subsidiebijdrage =
aantal leden wonend in Zevenaar x € (vast bedrag) per lid + een waarderingsbijdrage*

*Alleen Gehandicaptensportverenigingen en/of instellingen die met hun aanbod meervoudig
gehandicapten uit hun isolement halen, kunnen in aanmerking komen voor een waarderingsbijdrage.
Ondersteuning
De subsidiebijdrage voor instellingen en organisaties die directe ondersteuning verlenen aan
hulpbehoevende in de vorm van het aanbieden van activiteiten anders zijnde dan
belangenbehartiging.
- De subsidiebijdrage bedraagt € (vast bedrag) per jaar.
- De subsidiebijdrage voor Bureau slachtofferhulp bedraagt € (vast bedrag) per inwoner.
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Hoofdstuk 4 Sport
4.1 Doel subsidiëring
Het zorgdragen voor adequate sport infrastructuur voor amateurs (zowel recreatief als in
competitieverband) door het bevorderen, realiseren en instandhouden van sportvoorzieningen waarbij
men naar eigen keuze en overeenkomstig aanleg en mogelijkheden op verantwoorde wijze de sport
kan bedrijven. Het, middels het verstrekken van subsidies, bijdragen aan het meer sportief bewegen
van de inwoners, waarbij speciale aandacht uitgaat naar de deelname van de jeugd aan plaatselijke
sportactiviteiten.
4.2 Categorieën binnen Sport
Binnen het budget sport zijn de volgende categorieën te onderscheiden:
1.
Amateursport
2.
Sport overig.
4.3 Voorwaarden om voor amateursportsubsidie in aanmerking te komen
In aanmerking voor subsidie komen organisaties/verenigingen die voldoen aan alle onderstaande
criteria:
- Met jeugdleden (tot 18 jaar).
- Aangesloten bij een landelijke sportbond als zodanig erkend door het NOC*NSF. Hiertoe dient
iedere vereniging een bewijs in te dienen. Na vier jaar kan er vanuit de gemeente om een
nieuw bewijs gevraagd worden.
- Met een actief jeugdbeleid waar daadwerkelijk uitvoering aan wordt gegeven.
- Die de subsidiebijdrage aantoonbaar aanwenden voor de jeugd.
- Die statuten overleggen.
- Gevestigd in de gemeente Zevenaar.
- De organisatie draagt bij aan het realiseren van de, door de gemeente Zevenaar, vastgestelde
doelstelling.
4.4 Subsidiegrondslag
Amateursport:
Het subsidiebedrag voor amateursport bestaat uit de volgende bestanddelen:
- Jeugdsubsidie:
- De bijdrage bestaat uit een bedrag van € (vast bedrag) per jeugdlid.
-

Accommodatiesubsidie:
- De bijdrage bestaat uit de sportaccommodatiekosten vermenigvuldigd met het
percentage jeugdleden van de vereniging, vermenigvuldigd met het vaste
percentage. Het percentage dat staat voor de accommodatiekosten is afhankelijk
van de accommodatie waar de sportvereniging gebruik van maakt (vast % voor
binnensport, vast % voor buitensport en vast % voor watersport: zie voetnoot
pagina 10).

-

Kadervormingssubsidie (ten behoeve van de jeugd):
- De bijdrage bestaat uit een tegemoetkoming van (vast %) in de kaderkosten, met
een maximum van € (vast bedrag).
- De kaderkosten moeten aantoonbaar ten behoeve van de jeugd komen. Dit dient
aangetoond te worden door het overleggen van kopieën van facturen. Zonder
kopieën wordt er niet vergoed.
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Sport overig:
-

Schoolsporttoernooi:
Een tegemoetkoming van maximaal € (vast bedrag) per toernooi voor een sportvereniging die
voor het onderwijs een schoolsporttoernooi organiseert, met een maximum van 1 keer per
jaar.

-

Schoolsportdagen:
Een tegemoetkoming van maximaal € (vast bedrag) per schoolsportdag per school (basis- en
voortgezet onderwijs) met aan maximum van 1 keer per jaar.
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4.5 Berekening
Jeugdsubsidie
Voor de berekening van de subsidiebijdrage zijn de volgende onderdelen van belang:
X = aantal jeugdleden
Y = bijdrage van € (vast bedrag) per jeugdlid
De subsidiebijdrage wordt als volgt berekend:
Subsidiebijdrage jeugdleden = X x Y
Accommodatiesubsidie
Voor de berekening van de subsidiebijdrage zijn de volgende onderdelen van belang:
K = huisvestingskosten
L = het percentage jeugdleden van de vereniging
M = vast percentage voor de huisvestingskosten
5

K = huisvestingskosten
L = totaal aantal jeugdleden : totaal aantal leden
6
M = __% voor de binnensport
7
M = __% voor de buitensport
8
M = __% voor de zwemsport
De subsidiebijdrage wordt als volgt berekend:
Subsidiebijdrage huisvesting = K x L x M
Kadervormingssubsidie
Voor de berekening van de subsidie zijn de volgende onderdelen van belang:
R = percentage van (vast percentage)
S = kaderkosten maximaal € (vast bedrag)
De subsidiebijdrage wordt als volgt berekend:
Subsidiebijdrage kadervorming = R x S

5

De opgevoerde huisvestingskosten zijn de daadwerkelijke gemaakte huurkosten (kale huur) in rekening gebracht door derden.
In de nieuwe situatie bestaat de post huisvestingskosten uit het bestandsdeel: huur van de accommodatie: die kosten die een
sportvereniging maakt om zijn leden de sport daadwerkelijk te kunnen laten beoefenen, te weten de sportaccommodatie.
Bijvoorbeeld: Voetbalvereniging, kale huurkosten van de voetbalvelden/zaal. Badmintonvereniging, kale huurkosten
sporthal/zaal.
In de oude situatie bestond de post huisvestingkosten uit de volgende bestanddelen: huur van de sportaccommodatie, fictieve
huur van kleedgebouw en kantine en 60% van de nutskosten.)
6
Een binnensportvereniging huurt een accommodatie inclusief alle kosten (huur, verzekering, energie etc.) omdat
binnensportaccommodaties niet geprivatiseerd zijn. De opgegeven huisvestingskosten zijn de kale huurkosten. Het percentage
dat hiervan gesubsidieerd wordt is dan ook __% en daarmee lager dan voor buitensportverenigingen of zwemverenigingen.
7
Buitensportverenigingen mogen alleen de kosten betreffende de kale huur van de sportaccommodaties opgeven. Alle
bijkomende kosten zijn veelal niet objectief te bepalen (denk aan afschrijvingen) vanwege de geprivatiseerde situatie. Deze
verenigingen krijgen daarom een hoger percentage (__%) van de huur gesubsidieerd, de overige posten zijn immers niet meer
meegenomen in hun opgegeven huur.
8
Voor de watersport wordt een percentage van __% gehanteerd.
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Hoofdstuk 5 Jeugd- en Jongeren
5.1 Doel subsidiering
Het bevorderen dat jeugdigen en jongeren op een voor zichzelf en voor hun omgeving acceptabele
wijze kunnen groeien naar volwassenheid. Het realiseren en in stand houden van voorzieningen voor
opvang, vorming, ontplooiing en ontspanning van jeugd en jongeren.
5.2 Categorieën binnen jeugd-en jongeren:
Binnen het budget jeugd-en jongeren zijn de volgende categorieën te onderscheiden:
1. Jeugd- en jongerenorganisaties.
2. Scoutinggroepen.

5.3 Voorwaarden
De activiteit moet passen binnen het gemeentelijke beleid. Daarnaast zijn de volgende inhoudelijke
criteria opgesteld waaraan de aanvraag wordt getoetst:
- De organisatie / vereniging dient zich specifiek te richten op jeugd en jongeren.
- De organisatie dient bij te dragen aan het realiseren van de door de gemeente Zevenaar
vastgestelde doelstelling.
- De organisatie dient bij te dragen aan het realiseren van de vastgestelde doelstelling
- De activiteiten die georganiseerd worden dienen structureel van aard te zijn.
- De hoofdactiviteit dient plaats te vinden in de gemeente Zevenaar.
5.4 Subsidiegrondslag
Jeugd- en jongeren organisaties
Het subsidiebedrag voor jeugd- en jongerenorganisaties bestaat uit de volgende bestanddelen;
- Activiteitensubsidie
Het subsidiebedrag bedraagt € (vast bedrag) per jaar.
- Accommodatiesubsidie
9
Het subsidiebedrag bedraagt % (vast percentage) van de geaccepteerde huisvestingskosten .
Scoutinggroepen
Het subsidiebedrag voor scoutinggroepen bestaat uit de volgende bestanddelen;
- Jeugdsubsidie
De subsidiebijdrage bedraagt € (vast bedrag) per jeugdlid.
- Accommodatiesubsidie
De subsidiebijdrage bedraagt € (vast bedrag) per jaar als tegemoetkoming in de
huisvestingskosten.

9

Huisvestingskosten zijn de daadwerkelijke huurkosten voor de accommodatie in rekening gebracht door derden.
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5.5 Berekening
Jeugd- en jongeren organisaties
Voor de berekening van de subsidiebijdrage zijn de volgende onderdelen van belang:
X = een vast bedrag € (vast bedrag)
Y = percentage (vast %)
Z = huisvestingskosten
De subsidiebijdrage wordt als volgt berekend:
Subsidiebijdrage = X + Y x Z
Ofwel:
Subsidie jeugd- en jongeren organisaties = € (vast bedrag) + (vast % x huisvestingskosten)

Scoutinggroepen
Voor de berekening van de subsidiebijdrage zijn de volgende onderdelen van belang:
X = jeugdsubsidie = aantal jeugdleden x € (vast bedrag)
Y = accommodatiesubsidie = € (vast bedrag) per jaar
De subsidiebijdrage wordt als volgt berekend:
Subsidie scoutinggroepen = X + Y
Ofwel:
Subsidie scoutinggroepen = aantal jeugdleden x € (vast bedrag) + € (vast bedrag)
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Hoofdstuk 6 Incidentele subsidies
Voor alle budgetten geldt dat er binnen het betreffende budget een mogelijkheid blijft bestaan om op
incidentele basis subsidie aan te vragen. Binnen elk budget wordt een bedrag vastgesteld dat bedoeld
is voor evenementen / activiteiten die op incidentele basis plaatsvinden.
6.1 Voorwaarden
- Het evenement of de activiteit moet openbaar toegankelijk zijn voor publiek.
- Het evenement of de activiteit moet plaatsvinden binnen de gemeentegrenzen.
- Het evenement moet een bijzonder en/of uniek en/of vernieuwend karakter hebben.
- De aanvraag dient tenminste 3 maanden voor uitvoering van de activiteit ingediend te zijn.
- Voor het budget sport geldt dat het evenement of de activiteit in het teken moet staan van de
jeugd.
6.2 Subsidiegrondslag
Subsidie grondslagen gehanteerd bij het verstrekken van een incidentele subsidie:
- 50% van de kosten met een maximum van € (vast bedrag) per evenement of activiteit wordt
vergoed (50% van de kosten dient door de organisatie zelf opgebracht te worden).
- Kosten voor consumpties worden niet gesubsidieerd.
- Voor eenzelfde evenement of activiteit kan maximaal drie maal een bijdrage aangevraagd
worden.
- Het evenement of de activiteit mag geen commercieel karakter hebben.
- Het beschikbare budget is het subsidieplafond.
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Hoofdstuk 7 Overige veranderingen t.o.v. de huidige situatie
7.1 Organisaties buiten het welzijnprogramma geplaatst en opgenomen in de begroting
Budget Kunst & Cultuur
- Filmhuis Zevenaar
- Muziekstad Zevenaar
Budget Zorg
-Vrijwilligerscentrale Algemeen
-St. Dewan Maluku Zevenaar
-Multiculturele Samenleving
-Ondersteuningsfunctionaris SMBZ
Alle bovenstaande organisaties zullen apart in de begroting worden opgenomen.
De beleidsmedewerkers van het betreffende beleidsveld behandelen deze subsidies apart. De
subsidies van de genoemde organisaties zijn hoog vergeleken met de andere subsidies en ze zijn
moeilijk in grondslagen te vatten.
Budget Sport
- Sevenaer Run
De Sevenaer Run wordt door de gemeente gesponsord. Dit bedrag wordt opgenomen in de begroting
en valt dus buiten het welzijnsprogramma.
Budget voorlichting en educatie
- Activiteiten Euregio
- Activiteiten Vredesbeleid
- Kunstzinnige vorming basisonderwijs
Bovenstaande activiteiten zullen apart in de begroting worden opgenomen. Besteding van de
middelen zal plaats vinden in onderling overleg met de onderwijsinstellingen.
Budget jeugd- en jongerenwerk
- Jeugd- en Jongerenwerk Zevenaar (JJZ)
(voorheen Jeugd Activiteiten Zevenaar (JAZ))
- Jeugd- en jongerenwerk Angerlo
- Triotheek “de Vondel”
Bovenstaande organisaties zijn niet te vergelijken met de andere jeugd- en jongerenorganisaties en
zullen apart in de begroting opgenomen worden.
Budget ontmoeting en recreatie
- Radio mozaïk
Het karakter van deze organisatie en de activiteiten zijn niet onder te brengen binnen de nieuwe
budgetten en de daarop van toepassing zijnde subsidiegrondslagen.
Budget Kunstzinnige vorming
- Stichting muziekonderwijs Angerlo
- Stichting EDU-ART
Een apart voorstel over de harmonisatie van het muziekonderwijs is reeds door de Raad vastgesteld.
Stichting EDU-ART zal toegevoegd worden aan Kunstzinnige vorming basisonderwijs.
Budget Peuterspeelzaalwerk
- Kinderopvang de Kangoeroe
Met kinderopvang de Kangoeroe, die nu nog in het welzijnsprogramma van de voormalige gemeente
Angerlo geplaatst is, wordt een nieuwe budgetovereenkomst gesloten. Dit in het kader van de
harmonisatie van het peuterspeelzaalwerk.
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Budget gemeenschappelijke accommodaties, dorpshuizen
- Dorpshuis “de Meent” Angerlo
- Dorpshuis “Het Gebouw”Lathum
In de raadsvergadering van 28 september 2005 is er ten aanzien van de subsidiëring van de
dorpshuizen besloten om de voorgenomen bezuiniging aan te passen in overeenstemming met de
uitkomst van de herijkingdiscussie over de subsidiegrondslagen. Daaraan gekoppeld zal in de eerste
helft van 2007 een evaluatie plaatsvinden van de exploitatie van de dorpshuizen. Dit betekent dat voor
de uitwerking van dit besluit de lijn bepaald moet worden hoe in de toekomst omgegaan wordt met de
subsidiëring van de dorpshuizen. Hiertoe zal vanaf januari 2007, in overleg met de betrokken
besturen, aparte besluitvorming worden voorbereid.
Diverse organisaties
- Nederlands instituut sport en recreatie
- Landelijk contactorgaan gemeentelijk sociaal cultureel beleid
Betreft lidmaatschap van de gemeente bij desbetreffende organisatie.
7.2 Organisaties die geen recht meer hebben op subsidie
Budget Zorg / ouderenwerk
Maaltijdvoorzieningen:
- Stichting Welzijn Ouderen Zevenaar (SWOZ)
- Restaurant Pelgromhof
- Restaurant Subenhara
Alle onderdelen voor wat betreft maaltijdvoorziening komen binnen het welzijnsprogramma te
vervallen. Op dit moment profiteert iedereen die gebruik maakt van de maaltijdvoorziening van de
subsidie die verstrekt wordt, ook mensen die de kosten voor maaltijdvoorziening best zelf kunnen
dragen. De subsidie zou beter ingezet kunnen worden voor degenen die het echt nodig hebben.
Mensen die recht hebben op bijzondere bijstand zouden bijvoorbeeld via dat budget een bijdrage
kunnen krijgen voor het gebruik van de maaltijdvoorziening. Het budget dat nu in het
welzijnsprogramma is opgenomen zou dan kunnen worden overgeheveld naar de bijzondere bijstand.
Dit voorstel wordt nog nader uitgewerkt.
Budget kunst en cultuur
Hang- en stagelden
Voldoet niet aan de nieuwe criteria.
Budget Jeugd- en jongerenwerk
Activiteitenvereniging Zevenaar (voorheen wijkvereniging Zonnemaat)
Voldoet niet aan de nieuwe criteria.
Budget Sport
- Bridgevereniging Zevenaar
- Damclub Zevenaar
- Jeu de Boules Club Zevenaar
- Niet-rokers bridgeclub
- Tennisvereniging de Rackets
- Toerfietsclub Zevenaar
- Volleybalvereniging Volti ’76
- Wandelsportvereniging De Zandlopers

voldoet niet aan nieuwe criteria
voldoet niet aan nieuwe criteria
voldoet niet aan nieuwe criteria
voldoet niet aan nieuwe criteria
voldoet niet aan nieuwe criteria
voldoet niet aan nieuwe criteria
voldoet niet aan nieuwe criteria
voldoet niet aan nieuwe criteria

- Dansgarde Carnavalsvereniging “De Deurdouwers” Angerlo
- Dansgarde “Knor- en Knalpot” Giesbeek

voldoet niet aan nieuwe criteria
voldoet niet aan nieuwe criteria

16

Budget Heemkunde activiteiten
- Stichting Staring Instituut
- Museum De Roode Tooren
- Stichting Liemers Museum:
- Stichting Oude Gelderse Kernen
- Stichting Vrienden van de Gelderse Molen
- Oudheidkundige vereniging De Graafschap
De subsidie voor het Liemers museum uit het Angerlose welzijnsprogramma, wordt meegenomen in
de subsidie die er vanuit de gemeente Zevenaar verstrekt wordt aan het Liemers museum.
Overige musea komen niet meer in aanmerking voor subsidie op basis van de nieuwe criteria.
Diverse organisaties
- Stichting Reinwater te Amsterdam
- Leger des Heils
- Koningin Wilhelmina Fonds
- Nederlands astmafonds
- Nierstichting Nederland
- Nederlandse Hartstichting
- 3VO
- Bond tegen het vloeken
- Reuma patiëntenvereniging Arnhem e.o
Bovenstaande organisaties worden niet meer gesubsidieerd omdat deze organisaties voornamelijk
gericht zijn op het behartigen van belangen van patiënten. Volgens de grondslagen worden
belangenorganisaties niet gesubsidieerd, met uitzondering van de ouderenorganisaties, zij komen nog
wel in aanmerking voor subsidie puur en alleen voor de activiteiten die zij organiseren.
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