Beleidsregels 2008-2011 Noord-Beveland
Algemeen
De beleidsregels geven aan de subsidieaanvrager duidelijkheid of deze voor subsidie in
aanmerking komen en om welk bedrag het gaat. Deze regels zorgen voor een doelmatige
toetsing en berekening. Het niet voldoen aan een of meerdere criteria houdt een
weigeringsgrond (artikel 3.2) in.
In de beleidsregels zijn die subsidiegrondslagen genoemd, die door de gemeente
daadwerkelijk worden toegepast.
Voor evenementen geldt als aanvullende voorwaarde dat subsidiëring alleen mogelijk is,
wanneer men over de noodzakelijke vergunningen beschikt.
Indexering
De in deze beleidsregels genoemde bedragen gelden voor de periode 2008 t/m 2011. Na
2011 wordt het gehele subsidiebeleid tegen het licht gehouden en zullen de bedragen
worden aangepast. Bedragen worden hierbij in hele euro’s afgerond. Op deze wijze wordt
voorkomen dat er jaarlijks veel rekenwerk moet worden gedaan en afronding van bedragen
een probleem vormt.

Deel I

STRUCTURELE SUBSIDIES – SPECIFIEKE BEPALINGEN

HOOFDSTUK 1 – MUZIKALE EXPRESSIE
Artikel 1.1
Nadere begripsomschrijving
De beleidsregels zijn van toepassing op de plaatselijke instellingen, die de bevordering van
de muzikale (zelf)ontplooiing behartigen en wel in het bijzonder door het beoefenen van
instrumentale en vocale muziek, toneel en dans.
Artikel 1.2
Bijzondere subsidievoorwaarden
1. Algemeen
a. om voor een subsidie in aanmerking te komen is een plaatselijke instelling
aangesloten bij een landelijke en/of provinciale bond of federatie, indien daartoe de
kans bestaat;
b. harmonie-, fanfarekorpsen en brassbands heffen een contributie van tenminste € 58,per lid per jaar; de overige onder dit hoofdstuk vallende instellingen heffen een
contributie/bijdrage van tenminste € 28,-- per lid/deelnemer per jaar;
c. wanneer het college dit verzoekt werken harmonieën, fanfares en brassbands gratis
mee aan de viering van verjaardagen van leden van het koninklijk huis, nationale
feestdagen en/of andere gelegenheden;
d. harmonieën, fanfares en brassbands hebben tenminste 25 werkende leden,
drumbands tenminste 15 leden en de overige onder dit hoofdstuk vallende
instellingen hebben tenminste 10 leden;
e. alle instellingen ontplooien tenminste 1 activiteit per jaar waaruit inkomsten worden
verworven die minimaal 4 % van de totale begroting bedragen. Tot de eigen
inkomsten wordt niet gerekend contributieheffing, inschrijfgelden of subsidie.
2. Harmonie-, fanfarekorpsen en brassbands, die subsidie ontvangen zijn verplicht om
éénmaal per vijf aaneengesloten jaren aan een onder auspiciën en reglementering van
de landelijke en/of provinciale bond of federatie, waarbij de betreffende instelling is
aangesloten, te houden concours deel te nemen.
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3. Met het aantal leden en het aantal bespeelde instrumenten wordt bedoeld het aantal
leden (excl. blokfluitleerlingen) en het aantal bespeelde instrumenten per 1 januari van
het jaar voorafgaand aan het jaar, waarvoor subsidie wordt aangevraagd.
Artikel 1.3
Subsidiegrondslagen voor harmonie-, fanfarekorpsen en brassbands
1. De subsidie bestaat uit de volgende grondslagen:
a. een basisbedrag van € 2.273,-- per korps;
b. een bedrag van € 42,-- per bespeeld instrument per jaar;
c. een bedrag van € 20,-- per uniform per jaar;
d. een bijdrage van 40% in de kosten van het honorarium van de dirigent(en) /
instructeur(s) per jaar tot een maximum van € 4.000,--;
e. een bijdrage van 40% in de opleidingskosten van leerlingen muzikale en
speltechnische vorming aan de Zeeuwse Muziekschool of gelijkwaardig
muziekonderwijs tot een maximum van € 2.000,--;
f. een bijdrage van maximaal € 523,-- per jaar in de kosten van deelname aan nationale
kampioenswedstrijden of concoursen, welke onder auspiciën en reglementering van
de landelijke en/of provinciale bond of federatie, waarbij de betreffende instelling is
aangesloten, worden gehouden. Deze subsidie wordt bepaald aan de hand van de
door het korps ingezonden begroting met bijgevoegd verzoek, alsmede een kopie
van de uitnodiging, welke hiervoor door het betreffende korps is ontvangen.
2. Op de onder art.1.3, lid 1 genoemde bedragen gelden de volgende uitzonderingen:
a. een afdeling uitmuntendheid krijgt 105% van deze bedragen gesubsidieerd;
b. een ereafdeling krijgt 110% van deze bedragen gesubsidieerd;
c. een vaandelafdeling krijgt 120% van deze bedragen gesubsidieerd.
3. Artikel 4, zesde lid van de subsidieverordening is niet van toepassing op dit artikel.
Artikel 1.4
Subsidiegrondslagen voor plaatselijke zang- en oratoriumverenigingen,
combo’s, e.d.
De subsidie voor de plaatselijke zang- en oratoriumverenigingen en combo’s is als volgt
opgebouwd:
a. een basisbedrag per instelling van € 178,-- per jaar;
b. een bijdrage van 30% in de kosten van het honorarium van de dirigent/instructeur(s) met
een maximum van € 531,-- per jaar;
c. een bijdrage van maximaal € 531,-- in de kosten van deelname aan nationale
concoursen, welke onder auspiciën en reglementering van de landelijke en/of provinciale
bond of federatie, waarbij de betreffende instelling is aangesloten, worden gehouden. De
subsidie wordt bepaald aan de hand van de door de instelling ingezonden begroting met
bijgevoegd verzoek, alsmede een kopie van de uitnodiging, welke hiervoor door de
betreffende instelling is ontvangen.
Artikel 1.5
Subsidiegrondslagen voor plaatselijke amateurtoneelverenigingen
De subsidie voor de plaatselijke amateurtoneelverenigingen is als volgt opgebouwd:
a. een basisbedrag per instelling van € 178,-- per jaar;
b. een bijdrage van 30% in de kosten van het honorarium, dan wel de onkostenvergoeding
van de regisseur en/of leider met een maximum van € 413,-- per jaar.

HOOFDSTUK 2 – SPORT
Artikel 2.1
Nadere begripsomschrijving
De beleidsregels zijn van toepassing op de plaatselijke instellingen die gericht zijn op de
sportieve ontplooiing van ingezetenen van de gemeente.
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Artikel 2.2
Bijzondere subsidievoorwaarden
1. Om voor subsidie in aanmerking te komen dient een plaatselijke instelling:
a. aangesloten te zijn bij een landelijke en/of provinciale bond of federatie indien
daartoe de kans bestaat;
b. tenminste 10 contributiebetalende leden of bijdragende deelnemers te hebben;
c. een contributie/bijdrage te heffen van tenminste € 34,-- per lid/deelnemer per jaar;
d. tenminste 1 activiteit te ontplooien waaruit inkomsten worden verworven die minimaal
4% van de totale begroting bedragen. Tot de eigen inkomsten wordt niet gerekend
contributieheffing, inschrijfgelden of subsidie.
2. Als aantal leden en deelnemers in de zin van dit hoofdstuk worden aangemerkt het
aantal in de gemeente Noord-Beveland woonachtig leden of deelnemers dat per 1 januari
van het haar voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd, lid of
deelnemer zijn van de betreffende instelling.
Artikel 2.3
Subsidiegrondslagen voor plaatselijke sportverenigingen
De subsidie voor de plaatselijke sportverenigingen is als volgt opgebouwd:
a. een basisbedrag van € 290,-- per instelling;
b. een vast bedrag van € 3,-- per lid/deelnemer per jaar, met een maximum van € 175,-- per
jaar.
HOOFDSTUK 3 – JEUGD- EN JONGERENWERK
Artikel 3.1
Nadere begripsomschrijving
De beleidsregels zijn van toepassing op de plaatselijke instellingen, die het jeugd- en
jongerenwerk behartigen. Hieronder wordt verstaan het geheel van werkvormen en
structuren, die gericht zijn op educatieve, sociale, creatieve, motorische en recreatieve
ontplooiing van jeugdigen en jongeren in de leeftijd tot en met 20 jaar.
Artikel 3.2 Bijzondere welzijnssubsidievoorwaarden
1. Om voor subsidie in aanmerking te komen dient een plaatselijke instelling als bedoeld in
artikel 3.1:
a. aangesloten te zijn bij een landelijke en/of provinciale bond of federatie indien
daartoe de kans bestaat;
b. een contributie/bijdrage te heffen van tenminste € 11,-- per jeugdlid/deelnemer per
jaar;
c. tenminste 10 contributiebetalende leden of bijdragende deelnemers te hebben in de
leeftijd tot en met 20 jaar;
d. tenminste 1 activiteit te ontplooien waaruit inkomsten worden verworven die minimaal
4% van de totale begroting bedragen. Tot de eigen inkomsten wordt niet gerekend
contributieheffing, inschrijfgelden of subsidie.
2. Als leden/deelnemers in de zin van dit hoofdstuk worden aangemerkt het aantal in
Noord-Beveland woonachtige leden/deelnemers dat per 1 januari van het jaar
voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd, lid/deelnemer zijn van
de betreffende instelling.
Artikel 3.3
Subsidiegrondslagen scouting
De subsidie voor de plaatselijke scouting, is als volgt opgebouwd:
a. 40% van de huisvestingskosten;
b. 40% van de organisatiekosten/bestuurskosten;
c. 40% van de specifieke kosten en activiteitenkosten;
d. 40% van de opleidingskosten.
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Artikel 3.4
Subsidiegrondslagen overige instellingen jeugd- en jongerenwerk
1. De subsidie voor de overige instellingen die het jeugd en jongerenwerk behartigen, is als
volgt opgebouwd:
a. een basisbedrag van € 294,-- per instelling dan wel een aparte werkvorm van een
bepaalde instelling;
b. een vast bedrag van € 5,-- per lid/deelnemer per jaar, met een maximum van € 227,-per jaar.
2. Subsidieaanvragers die niet voldoen aan de onder artikel 3.2 genoemde
subsidievoorwaarden komen in aanmerking voor een subsidie van maximaal € 168,--.
HOOFDSTUK 4 – PEUTERSPEELZALEN
Artikel 4.1 Algemene bepalingen
De beleidsregels zijn van toepassing op de plaatselijke peuterspeelzalen. Het gaat hierbij
om:
• het onder deskundige begeleiding op gestructureerde basis samenbrengen van kinderen
van 2 of 2,5 tot 4 jaar;
• opvang gedurende een dagdeel van maximaal 3½ uur, tijdens (meestal) twee dagdelen
per week, gedurende ongeveer 40 weken per jaar;
• zo optimaal mogelijk ontwikkelingskansen creëren door het aanbieden van gevarieerde,
uitdagende en bij de ontwikkelingsbehoeften aansluitende speelmogelijkheden;
• het ervoor zorg dragen dat de peuterspeelzaal een vindplaats is waar eventueel
achterstanden en/of ontwikkelingsproblemen op een vroegtijdig moment worden
gesignaleerd en gevolgd.
Er is gekozen voor ambitieniveau 2 van de handreiking van de VNG (Vereniging van
Nederlandse Gemeenten) met betrekking tot peuterspeelzalen. De daarin genoemde doelen
zijn spelen, ontmoeten, ontwikkelen, signaleren en ondersteunen.
In iedere dorpskern wordt maximaal één peuterspeelzaal door de gemeente gesubsidieerd.
Artikel 4.2 Nadere begripsomschrijvingen
1. Onder personeelskosten worden verstaan alle kosten ten behoeve van het pedagogisch
personeel, inclusief ziekteverzuim en seniorenverlof.
2. Onder huisvestingskosten worden verstaan:
a. huursom van gebouwen, alsmede de kosten van erfpacht of enig ander zakelijk recht;
b. kosten van verlichting, verwarming, water en schoonmaak;
c. kosten van schoonmaak van gebouwen;
d. kleine aanschaffingen ten behoeve van de inventaris;
e. overige door het college aanvaarde huisvestingskosten.
3. Onder activiteitenkosten vallen:
a. vaste kosten per peuterspeelzaal;
b. variabele kosten per peuter.
4. De organisatiekosten bestaan uit:
Indirecte kosten, onder ander verkoop, administratie en personeelskosten)
Artikel 4.3
Voorschriften
Subsidie wordt slechts verleend aan peuterspeelzalen die aan de volgende voorschriften
voldoen:
a. minimaal 2 dagen per week tenminste 2 aaneengesloten uren geopend te zijn;
b. eenzelfde peuter verblijft per dag niet meer dan een dagdeel van maximaal 3½
aaneengesloten uren in de peuterspeelzaal;
c. het aantal peuters per groep dat op eenzelfde tijdstip van de peuterspeelzaal gebruik
maakt, is maximaal 16;
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d. de peuterspeelzalen in Wissenkerke, Kamperland, Kortgene en Colijnsplaat hebben per
groep een minimale groepsomvang van 10 peuters, die in Kats en Geersdijk hebben een
minimale groepsomvang van 5 peuters;
e. er zijn 2 gekwalificeerde pedagogisch medewerkers op maximaal 16 kinderen; de
leidsters doorlopen een inhaalscholingsprogramma op inhoud;
f. ouders of opvoeders van kinderen, die de peuterspeelzaal bezoeken, in het bestuur van
de peuterspeelzaal vertegenwoordigd zijn;
g. een ouderbijdrage heffen van tenminste € 33,30 per kind per maand voor twee dagdelen
per week;
h. tenminste 1 activiteit ontplooien waaruit inkomsten worden verworven die minimaal 4%
van de totale begroting bedragen. Tot de eigen inkomsten wordt niet gerekend
contributieheffing, inschrijfgelden of subsidie;
i. tenminste 5 deelnemers hebben die een ouderbijdrage betalen;
j. de peuterspeelzalen worden HKZ-gecertificeerd per 1 juli 2008.
Artikel 4.4
Welzijnssubsidiegrondslagen voor peuterspeelzalen
De peuterspeelzalen op Noord-Beveland worden met ingang van 1 januari 2008
geëxploiteerd door Stichting Kinderopvang de Bevelanden. Met hen wordt jaarlijks een
budgetsubsidie-overeenkomst overeengekomen.
Artikel 4.5. Nadere welzijnssubsidievoorwaarden
Indien peuterspeelzalen ten behoeve van hun werkzaamheden zijn ondergebracht in
gebouwen ten aanzien waarvan reeds uit anderen hoofde subsidie wordt genoten in de
huisvestingskosten, kan in die kosten op grond van deze regeling geen subsidie worden
toegekend, welke hoger is of gelijk aan het subsidie, genoemd onder artikel 4.4.

HOOFDSTUK 5 – OUDERENWERK
Artikel 5.1
Nadere begripsomschrijving
De beleidsregels zijn van toepassing op de plaatselijke instellingen, die het ouderenwerk
behartigen. Hieronder wordt verstaan het geheel van werkvormen en structuren, die gericht
zijn op educatieve, sociale, creatieve en recreatieve ontplooiing van ouderen van 55 jaar en
ouder.
Artikel 5.2 Bijzondere welzijnssubsidievoorwaarden
1. Om voor subsidie in aanmerking te komen dient een plaatselijke instelling als bedoeld in
artikel 5.1:
a. aangesloten te zijn bij een landelijke en/of provinciale bond of federatie indien
daartoe de kans bestaat;
b. tenminste 10 contributiebetalende leden of bijdragende deelnemers te hebben;
c. een contributie/bijdrage te heffen van tenminste € 16,-- per lid/deelnemer per jaar bij
een aantal van 10 tot 20 contributiebetalende leden of bijdragende deelnemers;
d. een contributie/bijdrage te heffen van tenminste € 11,-- per lid/deelnemer per jaar bij
een totaal van 20 tot 50 contributiebetalende leden of bijdragende deelnemers;
e. een contributie/bijdrage te heffen van tenminste € 5,-- per lid/deelnemer per jaar bij
een totaal van 50 tot 100 contributiebetalende leden of bijdragende deelnemers;
f. bij 100 of meer contributiebetalende leden of bijdragende deelnemers wordt geen
contributiebedrag of bijdrage opgelegd;
g. tenminste 1 activiteit te ontplooien waaruit inkomsten worden verworven die minimaal
4% van de totale begroting bedragen. Tot de eigen inkomsten wordt niet gerekend
contributieheffing, inschrijfgeld of subsidie.
2. Als leden/deelnemers in de zin van dit hoofdstuk worden aangemerkt het aantal in
Noord-Beveland woonachtige leden/deelnemers dat per 1 januari van het jaar
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voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd, lid/deelnemer zijn van
de betreffende instelling.
Artikel 5.3
Subsidiegrondslagen instellingen ouderenwerk
De subsidie voor instellingen die het ouderenwerk behartigen en/of activiteiten voor
hoofdzakelijk oudere mensen organiseren, is als volgt opgebouwd:
a. voor de instelling met 10 tot 100 betalende leden of deelnemers:
o een basisbedrag van € 294,-- per instelling;
o een vast bedrag van € 5,-- per lid/deelnemer per jaar, met een maximum van € 227,-per jaar;
b. een bedrag van maximaal € 853,-- per jaar voor de instelling met 100 of meer
contributiebetalende leden of bijdragende deelnemers;
c. subsidieaanvragers die niet aan de subsidievoorwaarden, beschreven in artikel 5.2
voldoen kunnen in aanmerking komen voor een subsidie van maximaal € 168,--.
HOOFDSTUK 6 – LEEFBAARHEID
Artikel 6.1
Nadere begripsomschrijving
De beleidsregels zijn van toepassing op de plaatselijke instellingen die gericht zijn op de
leefbaarheid van ingezetenen van de gemeente. Hieronder vallen onder andere verenigingen
van dorpsgemeenschappen, buurtverenigingen, EHBO-verenigingen,
ondernemersverenigingen en oranjeverenigingen.
Artikel 6.2 Bijzondere welzijnssubsidievoorwaarden
1. Om voor subsidie in aanmerking te komen dient een plaatselijke instelling als bedoeld in
artikel 6.1:
a. aangesloten te zijn bij een landelijke en/of provinciale bond of federatie indien
daartoe de kans bestaat;
b. waar mogelijk tenminste 1 activiteit te ontplooien waaruit inkomsten worden
verworven die minimaal 4% van de totale begroting bedragen. Tot de eigen
inkomsten wordt niet gerekend contributieheffing, inschrijfgelden of subsidie.
2. Als leden of deelnemers in de zin van dit hoofdstuk worden aangemerkt het aantal in
Noord-Beveland woonachtige leden of deelnemers dat per 1 januari van het jaar
voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd, lid of deelnemer zijn
van de betreffende instelling.
Artikel 6.3
Welzijnssubsidiegrondslagen
A. Een vereniging dorpsgemeenschap die ontmoetingsactiviteiten organiseert kan in
aanmerking komen voor een subsidie van:
a. € 853,-- bij 30 tot 150 contributiebetalende leden of bijdragende deelnemers;
b. € 1.121,-- bij 150 tot 200 contributiebetalende leden of bijdragende deelnemers;
c. € 2.359,-- bij 200 of meer contributiebetalende leden of bijdragende deelnemers.
B. Ondernemersverenigingen kunnen in aanmerking komen voor een subsidie van
maximaal € 2.000,-- ten behoeve van activiteiten tijdens haven-, folklore- en Veerse Meer
dagen.
C. Plaatselijke oranjeverenigingen kunnen in aanmerking komen voor een subsidie van
maximaal € 453,-- voor het organiseren activiteiten. Voor een Sinterklaascomité is een
subsidie van maximaal € 226,-- beschikbaar. Dit betreft maximaal één instantie per kern
voor de organisatie van Koninginnedag en één instantie per kern voor de intocht van
Sint-Nicolaas.
D. Plaatselijke instellingen die het emancipatiewerk behartigen, kunnen in aanmerking
komen voor een basisbedrag van € 178,-- en een vast bedrag van € 3,-- per lid of
deelnemer per jaar, met een maximum van € 178,-- per jaar, indien de instelling een
contributie/bijdrage heft van tenminste € 24,-- per lid of deelnemer per jaar en er
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E.
F.
G.

H.

tenminste 20 contributiebetalende leden of bijdragende deelnemers zijn. Onder het
emancipatiebeleid wordt verstaan het beleid voor vrouwen, alleenstaanden, gezin,
minderheden en het homo- en lesbisch beleid.
Buurtverenigingen kunnen voor het organiseren van activiteiten in de buurt in aanmerking
komen voor een subsidie van maximaal € 171,--.
Voor een aantal instanties zoals EHBO-verenigingen geldt als subsidiegrondslag de
toegekende subsidie van het voorgaande jaar, dat geïndexeerd wordt.
Plaatselijke instellingen die niet gerangschikt kunnen worden in aparte categorieën of
minder dan 10 leden of deelnemers hebben kunnen in aanmerking komen van een
subsidie van maximaal € 114,--, wanneer zij leden of deelnemers hebben die woonachtig
zijn in Noord-Beveland.
Organisaties die de functie van dorpsraad vervullen c.q. uitvoeren, kunnen aanspraak
maken op een bedrag van ten hoogste € 500,-- Het aantal dorpsraden dat aanspraak kan
maken is gelimiteerd op één per kern.

HOOFDSTUK 7 – SUBSIDIES VOOR REGIONALE VRIJWILLIGERSINSTELLINGEN
Artikel 7.1

Algemene bepalingen

1. Indien een regionale vrijwilligersinstelling werkzaam is op het terrein van welzijn en wordt
gesubsidieerd door minimaal twee van de overige Bevelandse gemeenten, kan een
subsidie worden verleend, indien de in dit artikel bedoelde instelling aantoont over
gebruikers te beschikken woonachtig in Noord-Beveland.
2. De subsidie voor de regionale vrijwilligersinstelling bestaat uit een bijdrage in de
exploitatietekorten, welke - op een aantal uitzonderingen na - niet hoger is dan € 0,01 per
inwoner van de gemeente Noord-Beveland, gerekend naar het inwonertal op 1 januari
van het jaar, voorafgaand aan het jaar waarvoor de subsidie is aangevraagd.
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Deel II – INCIDENTELE SUBSIDIES- SPECIFIEKE BEPALINGEN
HOOFDSTUK 8

EENMALIGE SUBSIDIES EN INITIATIEFSUBSIDIES

Artikel 8.1
Algemene bepalingen
Deze bepalingen zijn volledig van toepassing op de plaatselijke instellingen.
Eenmalige subsidies zijn niet van toepassing op regionale (vrijwilligers-) welzijnsinstellingen.
Zij kunnen wel in aanmerking komen voor initiatiefsubsidies.
Eenmalige subsidies kunnen eenmaal per vijf jaar worden toegekend, na indiening van een
schriftelijke aanvraag. Subsidiering kan plaats vinden tot een vastgesteld maximum.
Initiatiefsubsidies kunnen slechts eenmaal per kalenderjaar worden toegekend en zijn
bedoeld voor activiteiten, welke geen deel uitmaken van een jaarvullend programma.
Voor de bepaling van de hoogte van een initiatiefsubsidie wordt het subsidiescore systeem
toegepast, waarin grotendeels vaste gegevens worden meegewogen.
Beide toetsingen leiden tot een bepaalde score, welk wordt vermenigvuldigd met het
vastgestelde bedrag aan euro’s.
Dit systeem kent het onderscheid tussen plaatselijke instellingen en regionale
vrijwilligersinstellingen, voor wat betreft het scoremaximum.
Artikel 8.2
Nadere begripsomschrijving
Een éénmalige subsidie kan slechts eenmaal per vijfjaarlijkse periode worden toegekend aan
dezelfde aanvrager c.q. diens rechtsopvolger voor gelijksoortige/ gelijkwaardige activiteiten
en/of investeringen. Het betreft activiteiten en/of investeringen die niet jaarlijks terugkeren.
Gelet op de omvang van de activiteiten en/of investeringen, heeft de subsidiënt daarvoor in
evenredigheid gereserveerd dan wel extra inkomsten verworven.
Artikel 8.3
Bijzondere subsidievoorwaarden
1. Indien de gevraagde subsidie als initiatief kan worden beschouwd, kan geen éénmalige
subsidie worden toegekend.
2. De éénmalige subsidie bedraagt maximaal € 1.530,-- per gebeurtenis.
3. Bij gebleken financiële draagkracht van de aanvrager kan geen of naar evenredigheid
éénmalige subsidie worden toegekend.
4. De mate waarin een initiatiefsubsidie kan worden toegekend, wordt bepaald op grond
van het subsidiescore systeem ingevolge artikel 8.4.
Artikel 8.4
Toepassing initiatiefsubsidie subsidiescore systeem (zie schema op
volgende pagina)
1. De onder A, B, C, D, E, F, G, H en I objectief vast te stellen gegevens leveren een
evenzo vast te stellen maximale puntenscore op van 15½.
2. De onder E gevraagde geschatte omvang van het publiek kan worden bepaald aan de
hand van de omzetresultaten van voorgaande jaren, verhoogd met een aannemelijke
marge.
3. De onder J vast te stellen beoordeling is gebaseerd op tenminste drie steekhoudende
argumenten betrekking hebbende op het aspect originaliteit.
4. Het totaal van de score wordt vermenigvuldigd met € 35,-- en resulteert in een totaal
subsidiebedrag.
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Plaatselijke instelling
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Plaats van handeling Noord-Beveland
Zowel A als B van toepassing
Bovenlokale uitstraling/effect
Geschatte omvang doelgroep/publiek:
•
20 t/m 50
•
51 t/m 200
•
201 t/m 300
•
301 t/m 500
•
meer dan 500
Soort activiteit:
•
cultuur
•
welzijn
•
volksgezondheid
•
sociaal/cultureel
•
internationale samenwerking
•
sport
•
toerisme/recreatie
Omvang begroting:
•
t/m € 500,-•
€ 501,-- t/m € 2.500,-•
€ 2.501,-- t/m € 50.000,-•
meer dan € 50.000,-Dekking door opbrengsten sponsors in %
van de exploitatiebegroting:
•
t/m 5%
•
6 t/m 10%
•
11 t/m 20%
•
21 t/m 30%
•
31 t/m 50%
Dekking door opbrengsten publiek en/of
deelnemers in % van de
exploitatiebegroting:
•
t/m 25 %
•
26 t/m 50%
•
51 t/m 100%
•
meer dan 100%
Mate van originaliteit :
•
bovengemiddeld
•
gemiddeld
Totaalscore

Regionale vrijwilligersinstelling
Vestigingsplaats Bevelanden,
Schouwen-Duiveland en
Walcheren
Idem
Niet van toepassing
Bovenlokale uitstraling/effect

x € 35,-- = €

9

HOOFDSTUK 9 – SUBSIDIES VOOR JUBILEA
Artikel 9.1
Nadere begripsomschrijving
De bepalingen zijn van toepassing op de plaatselijke instellingen, die in het kader van een
eigen jubileumviering activiteiten ontplooien.
Artikel 9.2
Subsidiegrondslagen voor jubilea
1. Ter gelegenheid van de officiële viering van een plaatselijke jubilerende instelling kunnen
de volgende eenmalige subsidies worden verleend, te weten bij:
a. 10-jarig jubileum: € 56,-b. 25-jarig jubileum: € 168,-c. 40-jarig jubileum: € 279,-d. 50-jarig jubileum: € 337,-e. 75-jarig jubileum: € 504,-f. 100-jarig jubileum: € 673,-g. voor ieder volgend 25-jarig jubileum: € 673,-2. Plaatselijke jubilerende instellingen met minder dan 25 contributiebetalende leden of
bijdragende deelnemers komen slechts in aanmerking voor de helft van vorengenoemde
jubileumbedragen.
3. Wanneer gebruik gemaakt wordt van een jubileumsubsidie, dan kan geen gebruik
gemaakt worden van een andere incidentele subsidie.

HOOFDSTUK 10 INITIATIEFSUBSIDIES AANZIENLIJKE OMVANG
Artikel 10.1 Begripsomschrijving
In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:
a. Cultuur evenementen van aanzienlijke omvang: cultuuruitingen gelegen binnen de
aandachtsgebieden beeldende kunst & vormgeving, dans, film, letteren,
muziek/muziektheater, welke worden gehouden in de gemeente Noord-Beveland en met
een begroting van minimaal € 3.150,--. Deze lokaal opgevoerde evenementen kunnen
worden georganiseerd door professionele organisaties of organisaties die volledig dan
wel grotendeels bestaan uit vrijwilligers.
b. Plaatselijke- en regionale cultuurinstellingen en groepen personen: amateur
gezelschappen en groepen personen die gevestigd zijn in of afkomstig uit de provincie
Zeeland en professionele organisaties die statutair gevestigd zijn in de provincie Zeeland.
Artikel 10.2 Algemene bepalingen
1. De bepalingen uit de subsidieverordening zijn volledig van toepassing op aangevraagde,
verleende en vastgestelde subsidies voor cultuur evenementen van aanzienlijke omvang,
tenzij in dit hoofdstuk op onderdelen anders is vastgelegd.
2. De bepalingen zijn van toepassing op de plaatselijke en de regionale cultuurinstellingen
en groepen personen, welke activiteiten organiseren die niet tot een jaarvullend
programma/jaarwerkprogramma behoren.
3. Subsidies van aanzienlijke omvang kunnen eenmaal per kalenderjaar worden toegekend
aan een instelling.
Artikel 10.3 Subsidiegerechtigden
Het verlenen van subsidie kan geschieden aan:
a. plaatselijke- en regionale instellingen;
b. amateur gezelschappen;
c. groepen personen.
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Artikel 10.4 Algemene eisen
1. De activiteiten dienen plaats te vinden op het grondgebied van Noord-Beveland.
2. De activiteiten kunnen georganiseerd worden door organisaties met of zonder
professionele grondslag.
3. De subsidieaanvraag dient een begrotingsbedrag van € 3.150,-- te boven te gaan.
4. Een subsidieaanvraag wordt tenminste 8 weken voor het tijdstip waarop een aanvang
wordt gemaakt met realisering van de activiteit ingediend bij het college.
Artikel 10.5 Overige bepalingen
1. De ontvangen subsidieaanvragen worden kort na de eerste sluitingsdatum van 1 april
beoordeeld op de programma inhoud .
2. Een ontvangen aanvraag in het eerste kwartaal kan worden doorgeschoven naar het
tweede kwartaal en opnieuw worden beoordeeld op de programma inhoud.
3. De ontvangen subsidieaanvragen worden kort na de tweede sluitingsdatum van 1 juli
beoordeeld op de programma inhoud.
4. Subsidieverlening kan plaatsvinden na de eerste beoordeling.
5. Subsidieverlening kan plaatsvinden na de tweede beoordeling.
6. Het eigen financiële aandeel in de begroting van de aanvrager dient tenminste 50 % van
de kosten te bedragen.
7. De te verlenen subsidie bedraagt minimaal € 1.575,-- en maximaal € 5.000,-- per
evenement.
8. Van het maximale te verlenen subsidiebedrag kan alleen worden afgeweken, indien het
vastgestelde subsidieplafond van de gemeentelijke begrotingspost “subsidies cultuur
evenementen van aanzienlijke omvang” na de tweede beoordeling nog niet bereikt is.
Artikel 10.6 Overige eisen
1. Subsidieaanvragen worden ingediend binnen het eerste tijdvak (kwartaal 1), dus voor 1
april van het lopende jaar.
2. Subsidie aanvragen worden ingediend binnen het tweede tijdvak (kwartaal 2), dus voor 1
juli van het lopende jaar.
3. Een ingediende subsidieaanvraag is voorzien van een (realistisch) programma van de
beoogde activiteiten en een reële begroting.
Artikel 10.7 Specifieke bepalingen
1. Indien aanvragen op grond van de bepalingen in hoofdstuk 8 en hoofdstuk 10 van deze
beleidsregels in beide gevallen leiden tot subsidieverlening zal het berekende
subsidiebedrag van hoofdstuk 8 in mindering worden gebracht op het verleende subsidie
van hoofdstuk 10.
2. Indien een aanvraag niet blijkt te voldoen aan het begrotingscriterium (artikel 10.4, lid 3),
dan kan de aanvraag worden behandeld volgens hoofdstuk 8 van deze beleidsregels.
3. De beoordeling van de programma inhoud vindt plaats aan de hand van tenminste drie
criteria, namelijk:
a. passend voor Noord-Beveland;
b. geschiktheid voor een groter publiek;
c. bijzonder of grensverleggend.

HOOFDSTUK 11 SUBSIDIES VAN AANZIENLIJKE OMVANG VOOR INITIATIEVEN OP
HET GEBIED VAN PLATTELANDSONTWIKKELING
Artikel 11.1 Begripsomschrijving
In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:
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a. Initiatieven op het gebied van plattelandsontwikkeling: alle activiteiten en
investeringen die een bijdrage leveren aan de stimulering en verbreding van de
plattelandseconomie en de verbetering van de leefbaarheid in plattelandsgebieden.
Een en ander zoals omschreven in het Plattelandsontwikkelingsprogramma 20072013 voor Nederland als bedoeld in artikel 15 van de Verordening (EG) 1698/2005
(PbEU L 277). De initiatieven kunnen bestaan uit activiteiten of investeringen.
b. Van initiatieven op het gebied van plattelandsontwikkeling zijn in het kader van deze
beleidsregels uitgezonderd de cultuur evenementen uit hoofdstuk 10 en de
toeristisch-recreatieve initiatieven uit hoofdstuk 12.
c. Eigen financiële aandeel in de begroting: alle bijdragen van de aanvrager zelf maar
ook van sponsoren, subsidieverstrekkers en publiek/deelnemers.
Artikel 11.2 Algemene bepalingen
1. De bepalingen uit de subsidieverordening zijn volledig van toepassing op
aangevraagde, verleende en vastgestelde subsidies van aanzienlijke omvang voor
initiatieven op het gebied van plattelandsontwikkeling, tenzij in dit hoofdstuk op
onderdelen anders is vastgelegd.
2. Subsidies van aanzienlijke omvang voor initiatieven op het gebied van
plattelandsontwikkeling kunnen een maal per 5 jaar worden toegekend en de
subsidies bestaan uit een stimuleringsbijdrage.
Artikel 11.3 Subsidiegerechtigden
Het verlenen van subsidie kan geschieden aan instellingen en vrijwilligers als genoemd in
artikel 1 van de “Subsidieverordening 2007 Noord-Beveland”.
Artikel 11.4 Algemene eisen
1. De activiteiten dienen plaats te vinden op het grondgebied van Noord-Beveland.
2. De subsidieaanvraag dient een begrotingsbedrag van € 3.150,-- te boven te gaan.
3. Een subsidieaanvraag wordt tenminste 8 weken voor het tijdstip waarop een aanvang
wordt gemaakt met realisering van de activiteit ingediend bij het college.
Artikel 11.5 Overige bepalingen
1. De ontvangen subsidieaanvragen worden met behulp van een door burgemeester en
wethouders vastgestelde beoordelingsmatrix beoordeeld op de programma inhoud.
2. Het eigen financiële aandeel in de begroting van de aanvrager dient tenminste 75 %
van de kosten te bedragen.
3. De te verlenen subsidie bedraagt maximaal 25% van de kosten met een maximum
van € 10.000,-- per activiteit.
4. De te verlenen subsidie bedraagt maximaal 25% van de kosten met een maximum
van € 5.000,-- wanneer de activiteit bestaat uit een evenement.
5. Van het maximale te verlenen subsidiebedrag kan alleen ten positieve worden
afgeweken, indien het vastgestelde subsidieplafond van de gemeentelijke
begrotingspost ‘subsidies plattelandsontwikkeling’ op 1 december van het betreffende
begrotingsjaar nog niet bereikt is.
Artikel 11.6 Overige eisen
Een ingediende subsidieaanvraag is voorzien van een (realistisch) programma van de
beoogde activiteiten en een reële begroting, alsmede een dekkingsplan.
Artikel 11.7 Specifieke bepalingen
1. Indien aanvragen op grond van de bepalingen in hoofdstuk 8 en hoofdstuk 11 van
deze beleidsregels in beide gevallen leiden tot subsidieverlening zal het berekende
subsidiebedrag van hoofdstuk 8 in mindering worden gebracht op het verleende
subsidie van hoofdstuk 11.
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2. Indien een aanvraag niet blijkt te voldoen aan het begrotingscriterium (artikel 11.4, lid
2), dan kan de aanvraag worden behandeld volgens hoofdstuk 8 van deze
beleidsregels.
3. De beoordeling van de programma inhoud vindt plaats aan de hand van tenminste de
navolgende criteria, namelijk:
a.
passend voor Noord-Beveland;
b.
passend binnen het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013 voor
Nederland als bedoeld in artikel 15 van de Verordening (EG) 1698/2005 (PbEU
L 277);
c.
bijzonder of grensverleggend;
d.
beheer en onderhoud zijn gegarandeerd c.q. worden aangetoond middels een
beheers-/onderhoudsplan.

HOOFDSTUK 12 SUBSIDIES VAN AANZIENLIJKE OMVANG VOOR TOERISTISCHRECREATIEVE INITIATIEVEN
Artikel 12.1 Begripsomschrijving
In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:
a. Toeristisch-recreatieve initiatieven van aanzienlijke omvang: alle activiteiten en
investeringen, niet behorend tot cultuur evenementen uit hoofdstuk 10, welke vallen
onder de categorieën promotie, attracties, infrastructuur, activiteiten en
informatieverschaffing, alles met het oog op recreatie en/of toerisme. De initiatieven
kunnen bestaan uit activiteiten of investeringen.
b. Eigen financiële aandeel in de begroting: alle bijdragen van de aanvrager zelf maar
ook van sponsoren, subsidieverstrekkers en publiek/deelnemers.
Artikel 12.2 Algemene bepalingen
1. De bepalingen uit de subsidieverordening zijn volledig van toepassing op
aangevraagde, verleende en vastgestelde subsidies voor toeristisch-recreatieve
initiatieven van aanzienlijke omvang, tenzij in dit hoofdstuk op onderdelen anders is
vastgelegd.
2. Subsidies van aanzienlijke omvang voor toeristisch-recreatieve initiatieven kunnen
een maal per 5 jaar worden toegekend en de subsidies bestaan uit een
stimuleringsbijdrage.
Artikel 12.3 Subsidiegerechtigden
Het verlenen van subsidie kan geschieden aan instellingen en vrijwilligers als genoemd in
artikel 1 van de “Subsidieverordening 2007 Noord-Beveland’.
Artikel 12.4 Algemene eisen
1. De activiteiten dienen plaats te vinden op het grondgebied van Noord-Beveland.
2. De subsidieaanvraag dient een begrotingsbedrag van € 3.150,-- te boven te gaan.
3. Een subsidieaanvraag wordt tenminste 8 weken voor het tijdstip waarop een aanvang
wordt gemaakt met realisering van de activiteit ingediend bij het college.
Artikel 12.5 Overige bepalingen
1. De ontvangen subsidieaanvragen worden met behulp van een doorburgemeester en
wethouders vastgestelde beoordelingsmatrix beoordeeld op de programma inhoud.
2. Het eigen financiële aandeel in de begroting van de aanvrager dient tenminste 75 %
van de kosten te bedragen.
3. De te verlenen subsidie bedraagt maximaal € 7.500,-- per activiteit met een begroting
tot € 30.000,--.
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4. De te verlenen subsidie bedraagt maximaal 25% van de kosten met een maximum
van € 10.000,-- per activiteit.
5. De te verlenen subsidie bedraagt maximaal 25% van de kosten met een maximum
van € 5.000,-- wanneer de activiteit bestaat uit een evenement.
6. Van het maximale te verlenen subsidiebedrag kan alleen ten positieve worden
afgeweken, indien het vastgestelde subsidieplafond van de gemeentelijke
begrotingspost ‘subsidies toeristisch-recreatieve initiatieven van aanzienlijke omvang’
op 1 december van het betreffende begrotingsjaar nog niet bereikt is.
Artikel 12.6 Overige eisen
Een ingediende subsidieaanvraag is voorzien van een (realistisch) programma van de
beoogde activiteiten en een reële begroting, alsmede een dekkingsplan.
Artikel 12.7 Specifieke bepalingen
1. Indien aanvragen op grond van de bepalingen in hoofdstuk 8 en hoofdstuk 12 van
deze beleidsregels in beide gevallen leiden tot subsidieverlening zal het berekende
subsidiebedrag van hoofdstuk 8 in mindering worden gebracht op het verleende
subsidie van hoofdstuk 12.
2. Indien een aanvraag niet blijkt te voldoen aan het begrotingscriterium (artikel 12.4, lid
2), dan kan de aanvraag worden behandeld volgens hoofdstuk 8 van deze
beleidsregels.
3. De beoordeling van de programma inhoud vindt plaats aan de hand van tenminste de
navolgende criteria, namelijk:
a.
passend voor Noord-Beveland;
b.
geschikt voor een groter publiek;
c.
bijzonder of grensverleggend;
d.
passend binnen het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013 voor
Nederland als bedoeld in artikel 15 van de Verordening (EG) 1698/2005 (PbEU
L 277 en aldus bijdragend aan de stimulerine gen verbreding van de
plattelandsecoomie en de verbetering van de leefbaarheid in
plattelandsgebieden;
e.
beheer en onderhoud zijn gegarandeerd c.q. worden aangetoond middels een
beheers-/onderhoudsplan.

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Noord-Beveland in de vergadering van 29 november 2011
de secretaris,
de burgemeester,

Drs. D. Sinke

H. van Kooten
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