BELEIDSREGEL MET BETREKKING TOT EENMALIGE SUBSIDIËRING TER
BEVORDERING VAN DEELNAME VAN MENSEN MET EEN BEPERKING AAN HET
VERENIGINGSLEVEN GEMEENTE DRIMMELEN 2018
Artikel 1 begripsbepaling
In deze beleidsregel worden de definities gehanteerd die in artikel 1 van de Algemene
Subsidieverordening Drimmelen 2017, hierna “subsidieverordening”, worden omschreven.
In aanvulling hierop wordt verstaan onder:
1.aanvraag: het door een organisatie doen van een schriftelijk verzoek om subsidieom een
extra stimulans te kunnen geven voor werving van leden met een beperking en/of
doorontwikkeling van bestaande en/of nieuwe activiteiten binnen de eigen vereniging voor
deze doelgroep.
3. beleidsnota: beleidsnota Subsidiebeleid vrijwilligersorganisaties Drimmelen 2013-2016
vastgesteld door de gemeenteraad op 22 december 2011.
6. organisaties: vrijwilligersorganisaties in de gemeente.
8. doelgroep leden: personen met een beperking die woonachtig zijn in de gemeente.
9. uitkomst evaluatie: uitkomst evaluatie subsidiebeleid 2013-2016 voor vrijwilligersorganisaties.
Artikel 2 Doel
Het doel van deze beleidsregel is nadere uitwerking geven aan de uitkomst van de evaluatie
van het subsidiebeleid 2013-2016 specifiek gericht op mensen met een beperking.
Het doel van het subsidiebeleid is de waardering van de gemeente tot uitdrukking brengen
voor het werven van nieuwe doelgroep leden enerzijds en het (door)ontwikkelen van
bestaande en/of nieuwe activiteiten voor deze doelgroep binnen de vrijwilligersorganisaties
anderzijds.
Artikel 3 Doelgroep
Het college kan een subsidie verlenen aan organisaties uit de gemeente.
Artikel 4 Subsidievoorwaarden
De subsidieaanvrager en de -aanvraag dienen naast de voorwaarden zoals genoemd in de
subsidieverordening tevens te voldoen aan de voorwaarden genoemd in de bij de aanvraag
behorende formulier “richtlijnen aanvraag”:
1. De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd, vormen een meerwaarde voor
het activiteitenaanbod voor mensen met een beperking in de gemeente. Er wordt
geen subsidie verleend voor dezelfde activiteiten in een dorpskern ten behoeve van
dezelfde doelgroep.
2. De subsidieaanvrager doet al het mogelijke om zelf voldoende middelen bij elkaar te
brengen, bijvoorbeeld door het innen van (marktconforme) contributie of het werven
van sponsorgelden.
3. Het betreft activiteiten of (door)ontwikkeling van activiteiten specifiek bestemd voor
mensen met een beperking, die frequent en gedurende het gehele jaar in de
gemeente plaatsvinden of gaan plaatsvinden.
Artikel 5 Vereisten voor een subsidieaanvraag
1. Aanvragen voor een subsidie worden gedaan met gebruikmaking van het van
gemeentewege beschikbaar gestelde aanvraagformulier en voorzien van de in het
formulier gevraagde bescheiden.
2. Een subsidie wordt éénmalig aangevraagd en wordt voor de duur van maximaal 2
aaneengesloten jaren toegekend.
3. Een subsidieaanvraag kan het hele jaar schriftelijk worden ingediend. De gemeente
heeft minimaal 8 weken nodig om de aanvraag te kunnen beoordelen.

Artikel 6 Subsidieopbouw
1. De subsidie bedraagt een éénmalig variabel bedrag van maximaal € 1.000 per
subsidie-aanvrager.
Artikel 7 Subsidieplafond
1. Het beschikbare subsidieplafond voor deze stimuleringssubsidie wordt bepaald door
het beschikbare bedrag in de reserve subsidie.
2. Bij een eventuele overschrijding van het subsidieplafond, dient aan de gemeenteraad
een aanvullend financieel voorstel te worden gedaan.
Artikel 8 Inwerkingtreding
Deze beleidsregel treedt in werking per 1 januari 2018. De beleidsregel geldt voor een
periode van twee jaar en eindigt op 31 december 2019. De beleidsregel is voor het eerst van
toepassing op subsidieaanvragen en -verstrekkingen die betrekking hebben op kalenderjaar
2018 en 2019.
Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 4 november 2017.

