Subsidie aanvragen in de gemeente Sluis
Vanaf 2016 gelden nieuwe subsidieregels. Deze folder is bedoeld om u te informeren over de
wijzigingen.
Waarom een nieuwe regeling?
De gemeente wil actieve verenigingen en inwoners belonen door meer subsidie te geven voor
activiteiten in plaats van organisaties. De gemeente stapt daarmee af van de historische verdeling van
subsidies.
Welke subsidievormen zijn er nog?
Er zijn vanaf 2016 drie subsidievormen:
 Subsidies voor activiteiten;
 Projectsubsidies: deze subsidies zijn tijdelijk en kunnen beschikbaar worden gesteld voor
kortdurende projecten die een afgerond resultaat opleveren;
 Budgetsubsidies: deze subsidies worden beschikbaar gesteld aan (professionele) instellingen die
het gemeentelijk beleid uitvoeren. Doelstellingen en prestaties worden vooraf vastgelegd in een
uitvoeringsovereenkomst.
In de dagelijkse praktijk is het overgrote deel van de subsidies aan te merken als een
activiteitensubsidie.
Wat is er nieuw?
 Voor de activiteitensubsidie geldt per rechtspersoon een basisbedrag van € 500,- of € 1000,afhankelijk van het soort instelling;
 Voor extra activiteiten die georganiseerd worden ter bevordering van de leefbaarheid kan extra
subsidie worden aangevraagd. De aanvraag wordt dan beoordeeld op basis van de
subsidiecriteria zoals die zijn opgesteld voor het leefbaarheidsfonds. In deze folder leest u hoe
het leefbaarheidsfonds werkt;
 Inwoners die iets willen organiseren, maar geen rechtsvorm hebben (zoals een stichting of
vereniging), kunnen maximaal € 1.500,- aan subsidie krijgen;
 Verenigingen kunnen een subsidie aanvragen voor meerdere jaren;
 Voor aanvragen lager dan € 500,- wordt geen subsidie beschikbaar gesteld;
 De aanvrager moet zelf een financiële inbreng hebben van ten minste 50%. Voor culturele en/of
toeristische activiteiten en voor stads- en dorpsraden kan een uitzondering gemaakt worden;
 Uw aanvraag moet pas vóór 1 november in het jaar voorafgaand worden ingediend. Eenmalige
subsidies moeten uiterlijk 13 weken voorafgaand aan de activiteit aangevraagd worden.
Uiteraard gelden er een aantal regels voor het kunnen krijgen van subsidie. Zo moeten de activiteiten in
overwegende mate gericht zijn op de gemeente en mogen de activiteiten niet in strijd zijn met
gemeentelijke doelstellingen. Informatie over de voorwaarden en de weigeringsgronden kunt u vinden
op onze website: www.gemeentesluis.nl.
Aanvragen
U vraagt subsidie aan door middel van een vastgesteld aanvraagformulier. Uit het formulier blijkt wat
voor u van toepassing is. Vul het formulier zo volledig mogelijk in om te voorkomen dat een besluit op
uw aanvraag onnodig lang duurt. U kun uw aanvraag per e-mail indienen via info@gemeentesluis.nl.

Wilt u in aanmerking komen voor extra subsidie in het kader van de leefbaarheid?
Als u in aanmerking wilt komen voor een extra subsidie bovenop het voor u geldende basisbedrag dan
kunt u een beroep doen op het hiervoor beschikbare budget.
U komt in aanmerking voor een dergelijke subsidie als u (extra) activiteiten organiseert. De gemeente
beoordeelt het activiteitenplan bij uw aanvraag aan de hand van een aantal subsidiecriteria. Die criteria
vindt u hieronder. Aan de hand van deze criteria krijgt u aanvraag tussen de 0 en 60 punten. De
aanvragen met de meeste punten krijgen de subsidie, net zo lang tot de pot leeg is.
Ook voor deze extra subsidie gelden een aantal spelregels. Zo wordt maximaal € 7.500,- per aanvrager
toegekend, dient u ook hier minimaal 50% zelf te financieren, wordt een deel van het bedrag
gereserveerd voor het tweede halfjaar en wordt bij scores van 15 punten of lager geen subsidie
toegekend. Een compleet overzicht van deze spelregels kunt u vinden in de op onze website
gepubliceerde regeling.
De criteria (inclusief de beoordeling, score en een toelichting) zijn de volgende:
Criteria

Beoordeling

Score

Toelichting

Activiteit vult een
aangetoonde vraag van
inwoners in (draagvlak).

Ja/nee

Ja 5 punten
Nee 0 punten

Activiteit is een toevoeging
ten opzichte van het
reguliere aanbod van een
organisatie.

Ja/nee

Ja 5 punten
Nee 0 punten

Activiteit trekt (extra)
dagtoeristen naar de kern
toe.

Ja/nee

Ja 5 punten
Nee 0 punten

Activiteit trekt (extra)
verblijfstoeristen naar de
gemeente toe.

Ja/nee

Ja 5 punten
Nee 0 punten

Activiteit is de enige in de
kern of één van velen.

Ja/nee

Ja 5 punten
Nee 0 punten

Activiteit wordt door
meerdere partijen in
gezamenlijkheid (bv. stadsdorpsraad, school, andere
verenigingen en/of het
bedrijfsleven).
Activiteit is gericht op
kwetsbare doelgroepen.

Ja/nee

Ja 5 punten
Nee 0 punten

Ja/nee

Ja 5 punten
Nee 0 punten

Activiteit is gericht op het

Ja/nee

Ja 5 punten

Subsidie is niet bedoeld om het feitelijke
bestaan van een vereniging te
ondersteunen, maar om een aangetoonde
vraag van inwoners te ondersteunen.
Aanvrager dient het draagvlak aan te
tonen in de subsidieaanvraag.
De te subsidiëren activiteit dient
aanvullend te zijn op het reguliere aanbod
van een vereniging. Dus geen subsidie
voor de reguliere oefenavond, maar
bijvoorbeeld wel een inloopmiddag om
kennis te maken met muziek.
Een van de speerpunten in het
gemeentelijk beleid is het trekken van
meer dagtoeristen en een stijging van het
aantal overnachtingen.
Een van de speerpunten in het
gemeentelijk beleid is het trekken van
meer dagtoeristen en een stijging van het
aantal overnachtingen.
Een spreiding van het aantal activiteiten
over de hele gemeente en over het hele
jaar is van belang.
We willen de leefbaarheid en sociale
samenhang stimuleren door een sterkere
verbinding te leggen tussen de diverse
verengingen en het bedrijfsleven in een
kern.
Onder kwetsbare doelgroepen verstaan
we: inwoners die door tijdelijke of
permanente omstandigheden moeite
hebben om te participeren in de
maatschappij.
In de Nota Gezondheidsbeleid is het een

stimuleren van meer
bewegen.
Activiteit is gericht op het
voorkomen van armoede,
taalachterstand of
eenzaamheid.
Activiteit draagt bij aan het
verminderen van uitgaven op
het terrein van individuele
voorzieningen.
Activiteit stimuleert het
gebruik van het
ontmoetingscentrum in de
kern.
Activiteit stimuleert actieve
ontmoeting en dialoog.
Maximaal aantal punten

Nee 0 punten

actieve leefstijl als speerpunt opgenomen.

Ja/nee

Ja 5 punten
Nee 0 punten

Uitgangspunt in het Wmo beleidsplan is
een inclusieve samenleving waarin
iedereen mee doet en mee kan doen.

Ja/nee

Ja 5punten
Nee 0 punten

Ja/nee

Ja 5 punten
Nee 0 punten

Ja/nee

Ja 5 punten
Nee 0 punten

Het gaat hierbij om activiteiten die een
besparing voor de gemeente kunnen
opleveren op het budget binnen het
sociaal domein.
In het wmo beleidsplan is opgenomen dat
iedere kern minimaal één
ontmoetingspunt dient te hebben. Dit
criteria stimuleert het gebruik daarvan.
Dit criteria is voornamelijk gericht op het
voorkomen van eenzaamheid en sociaal
isolement.

60 punten

Hulp nodig?
Wij begrijpen dat een nieuwe regeling in het begin vragen oproept of onduidelijkheden geeft. Heeft u
vragen of heeft u hulp nodig bij het aanvragen van uw subsidie neem dan contact op met een van onze
medewerkers via telefoonnummer 140117. Let wel op dat u tijdig hulp vraagt. Het blijft uw
verantwoordelijkheid dat uw aanvraag tijdig bij ons binnen is.

