WELZIJNSPROGRAMMA 2018 / 2019
1 Algemeen
1.1

Indeling

In het Welzijnsprogramma 2018/2019 zijn welzijnssubsidies van de gemeente Zevenaar
opgenomen op basis van de geldende subsidiegrondslagen.
In dit Welzijnsprogramma worden 5 budgets gehanteerd:
1.
Budget Kunst en Cultuur
2.
Budget Jeugd- en Jongeren
3.
Budget Sport
4.
Budget Zorg
5.
Budget Incidentele Subsidies, bestaande uit de fondsen:
fonds culturele evenementen
fonds jeugd- en jongeren
fonds sport
fonds zorg
In de financiële bijlage is per instelling / vereniging te zien hoe de subsidiegrondslagen zijn
toegepast en hoe de subsidiebedragen tot stand zijn gekomen. De in het overzicht opgenomen
bedragen zijn gebaseerd op de aangeleverde gegevens door de instellingen en verenigingen.

1.2

Subsidieaanvraag en -verlening

In de subsidieverordening is opgenomen dat vanaf 2009 eenmaal per twee jaar een
subsidieaanvraag kan worden ingediend. Hier is voor gekozen om zowel voor de verenigingen
en instellingen als voor de gemeente, het proces te vereenvoudigen en de administratieve
werkzaamheden te beperken. Om in aanmerking te komen voor de subsidie 2018/2019 moest
de aanvraag uiterlijk 1 april 2017 worden ingediend. Indien de subsidieaanvraag te laat wordt
ingediend, kan de kortingsregeling zoals vastgesteld in artikel 32 van de Algemene
Subsidieverordening, worden toegepast.
Bij het aanvraagformulier dienen altijd de volgende bijlagen meegestuurd te worden:
begroting over de jaren waarover subsidie wordt aangevraagd;
activiteitenplan;
ledenlijst.
Het te verlenen subsidiebedrag staat in de beschikking die uiterlijk in december 2017 wordt
toegestuurd. Tegen deze beschikking kan iedere belanghebbende een bezwaarschrift
indienen.

1.3

Vaststellen subsidie

Vanaf 1 januari 2012 geldt de verkorte aanvraagprocedure. Dit betekent dat de subsidie bij een
subsidiebedrag tot € 5.000,- direct definitief wordt vastgesteld en dat er geen aanvraag tot
subsidievaststelling meer hoeft te worden ingediend na afloop van de subsidieperiode.
Bij subsidiebedragen vanaf € 5.000,- blijft de procedure ongewijzigd. Uiterlijk op 1 april 2020
moet een aanvraag tot vaststelling van de subsidie worden ingediend.
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1.4

Subsidieverordening

De subsidieverordening is van toepassing op de subsidies uit het Welzijnsprogramma. Een link
naar de algemene subsidieverordening is op de website van de gemeente Zevenaar te vinden
op: www.zevenaar.nl > subsidies > subsidies voor activiteiten.

2. Financieel
2.1

Indexering

In het Welzijnsprogramma is voor 2018/2019 een indexeringspercentage van 1,4% toegepast.

2.2

Subsidieplafonds

Voor de budgets in het Welzijnsprogramma geldt dat er subsidieplafonds gehanteerd worden.
Als het totaal van de berekende subsidies voor het komende jaar hoger uitvalt dan het
beschikbare budget per categorie, wordt een algemene korting voor alle verenigingen en
instellingen binnen die categorie toegepast. Bij het budget incidentele subsidies geldt op=op.

2.3

Kortingsregeling

Indien een subsidieaanvraag of een aanvraag tot subsidievaststelling niet op tijd of niet
compleet is ingediend, kan het college een kortingspercentage hanteren dat als volgt is
opgebouwd: 10% als men een dag tot twee weken te laat is en vervolgens 10% voor elke week
dat de subsidieaanvraag later dan de eerste twee weken na het verstrijken van de termijn voor
het indienen van een aanvraag is ingediend. Subsidieaanvragen die ingediend worden als het
subsidiebedrag na toepassing van het kortingspercentage nihil zou zijn, neemt het college niet
meer in behandeling.
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Deelbudgetten
2.4

Budget Kunst en Cultuur

2.4.1 Doelstelling
Het bieden van kunst, cultuur- en natuurvoorzieningen voor dorp, stad en regio. De bevolking
op betaalbare wijze, zowel passief 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.
Binnen het budget Kunst en Cultuur zijn de volgende categorieën te onderscheiden:
 Amateurkunst:
- muziekverenigingen;
- zang- en dansverenigingen;
- toneel- en operetteverenigingen.
 Overige culturele activiteiten
Organisaties die op het gebied van kunst, cultuur en natuur iets ondernemen/organiseren
dat past in de doelstelling van de gemeente, maar niet geschaard kunnen worden onder
amateurkunst.

2.5

Budget Zorg

2.5.1 Doelstelling
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 er extra aandacht is voor kwetsbare groepen en iedere partij
zijn eigen verantwoordelijkheid behoudt.
Binnen het budget Zorg zijn de volgende categorieën te onderscheiden:
 gehandicaptensport;
 ondersteuning;
 ontmoeten en bewegen.

2.6

Budget Sport

2.6.1 Doelstelling
Het zorgdragen voor adequate sportinfrastructuur voor amateurs (zowel recreatief als in
competitieverband) door het bevorderen, realiseren en in stand houden van sportvoorzieningen
waarbij men naar eigen keuze en overeenkomstig aanleg en mogelijkheden op verantwoorde
wijze sport kan bedrijven. Het, door 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.
Binnen het budget Sport zijn de volgende categorieën te onderscheiden:
 amateursport;
 sport overig.
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2.7 Budget Jeugd- en jongeren
2.7.1 Doelstelling
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.
Binnen het budget Jeugd- en jongeren zijn de volgende categorieën te onderscheiden:
 jeugd- en jongerenorganisaties;
 scoutinggroepen.

2.8 Budget Fonds incidentele subsidies
2.8.1 Doelstelling
Voor alle budgets geldt dat er binnen het betreffende budget een mogelijkheid blijft bestaan om
op incidentele basis subsidie aan te vragen. Voor 2017 was binnen elk budget een maximaal
bedrag van € 957,- vastgesteld, bedoeld voor evenementen en activiteiten die op incidentele
basis plaatsvinden. Voor 2018/2019 is dit bedrag geïndexeerd met 1,4% naar
€ € 970,75.

2.8.2 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 moet tenminste 3 maanden voor uitvoering van de activiteit zijn ingediend.
Bij budget sport moet het evenement of de activiteit in het teken staan van jeugd.

2.8.3 Subsidiegrondslag
Subsidiegrondslagen, gehanteerd bij het verstrekken van een incidentele subsidie:
50% van de kosten met een maximum van € 970,75 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 subsidie worden
aangevraagd.
Het evenement of de activiteit mag geen commercieel karakter hebben.
Het beschikbare budget is het subsidieplafond.

2.8.4 Aanvragen
De incidentele subsidie is aan te vragen via een standaard aanvraagformulier. Dit formulier kan
via mail of telefonisch worden opgevraagd bij de afdeling ontwikkeling/team samenleving
(Claudia Delfos) email: c.delfos@zevenaar.nl of telefoonnummer 0316-595378.
In de subsidieverordening leest u in hoofdstuk 2. Incidentele subsidies, alle bepalingen die van
toepassing zijn bij deze subsidieaanvragen.
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