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Samenvatting
De visie van de gemeente Montfoort op het subsidiebeleid is:

Het algemene doel van ons subsidiebeleid is het ondersteunen en stimuleren van activiteiten van
welzijnsinstellingen in de breedste zin van het woord om de sociale cohesie in de gemeente
Montfoort in stand te houden en te bevorderen.
1. Subsidievormen
Om tot een rechtvaardige verdeling van subsidiegelden te kunnen komen, is het van belang om
keuzes te maken. Deze keuzes hangen samen met de subsidievorm. Binnen het subsidiebeleid
komen de volgende subsidievormen voor:


Jubileumsubsidie



Bijzondere subsidieregelingen



Incidentele subsidie



Waarderingssubsidie



Meerjarige subsidie



Budgetsubsidie

2. Subsidiecriteria
Afhankelijk van de subsidievorm wordt de subsidieaanvraag getoetst aan een aantal
subsidiecriteria. Deze criteria bepalen of de activiteit voor subsidie in aanmerking kan komen.
3. Taakgebieden
Een aanvraag voor een incidentele subsidie, waarderingsubsidie, meerjarige subsidie of een eerste
aanvraag voor een budgetsubsidie wordt vervolgens onderverdeeld in een taakgebied:


Zorg en Maatschappelijke Dienstverlening



Cultuur en Educatie



Seniorenwerk



Jeugd en Jongerenwerk



Sport

Per taakgebied is specifiek beschreven welke activiteiten van een instelling op grond van het
welzijnsbeleid voor subsidie in aanmerking komen.
4. Categorieën
De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de categorie waarin de activiteit opgedeeld wordt:
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Categorie A: De activiteit is van groot belang. Met deze instellingen is/wordt een budgetcontract
afgesloten.
Categorie B: De activiteit is gericht op zorg voor een ander en wordt zoveel mogelijk ontzien.
Categorie C: De activiteit is beeldbepalend, de benodigde subsidie wordt afgewogen tegen de
mate van beeldbepalendheid van de activiteit.
Categorie D: De activiteit voorziet in eigen vermaak, de subsidie wordt afgewezen.
5. Samenvatting in beeld
Subsidievorm

1. Jubileum-

subsidie

Toetsing aan
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4.
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Toetsing aan
algemene
criteria

subsidie

Indelen in
taakveld

Hoogte
bepalen
middels:
Categorieën
At/m D
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Hoofdstuk 1: Ontstaan en doel nota
Voor u ligt de Nota Subsidiebeleid 2013-2017. Deze nota is ontstaan uit de evaluatie van het
Subsidiebeleid 2008-2011. In deze nieuwe nota is nog meer op de beleidsdoelstellingen van de
gemeente Montfoort ingezet. Hierdoor wordt het subsidiebeleid een steeds belangrijker instrument
bij het bereiken van de doelstellingen uit het welzijnsbeleid.
Hoofdstuk 2: Wettelijke en juridische kaders
De verstrekking van subsidies wordt geregeld in titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht
(Awb). In deze titel staan regels omtrent de aanvraag, vaststelling en uitkering van subsidies.
Naast deze titel is ook titel 4.1 van de Awb van toepassing. Deze titel spreekt over de vaststelling
van (subsidie)beschikkingen. In artikel 4:23 Awb is vastgelegd dat voor het uitkeren van elke
subsidie een wettelijke grondslag is vereist. Voor gemeenten betekent dit, dat de
subsidieverstrekking moet zijn gebaseerd op een verordening van de raad. De gemeenteraad van
Montfoort heeft op 12 december 2011 de ‘ Algemene Subsidieverordening Gemeente Montfoort
2011’ vastgesteld. Tegelijk met de Nota Subsidiebeleid 2013-2017 zal de ‘ Algemene
Subsidieverordening Gemeente Montfoort 2013’ ter vaststelling aan de raad worden aangeboden.
De beleidswijzigingen zijn in deze verordening verwerkt.
Wat een subsidie precies is, wordt in art. 4:21 lid 1 Awb bepaald:

Onder subsidie wordt verstaan, de aanspraak op financiële middelen, door een bestuursorgaan
verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan betaling voor aan het
bestuursorgaan geleverde diensten of goederen.
Hoofdstuk 3: Visie op het subsidiebeleid
Gemeenten hebben veel vrijheid bij het invullen van hun lokale subsidiebeleid. Des te belangrijker
is het om in het subsidiebeleid een duidelijk visie neer te zetten en heldere keuzes te maken.
De visie op het Subsidiebeleid van de gemeente Montfoort is:

Het algemene doel van ons subsidiebeleid is het ondersteunen en stimuleren van activiteiten van
welzijnsinstellingen in de breedste zin van het woord om de sociale cohesie in de gemeente
Montfoort in stand te houden en te bevorderen.
Er zijn veel welzijnsinstellingen in de gemeente Montfoort die deze visie met hun activiteiten
onderschrijven. Helaas is het niet mogelijk om al deze instellingen te waarderen door middel van
een gemeentelijke subsidie. Er moeten dus keuzes worden gemaakt voor de inzet van de
subsidiegelden. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de gemeenteraad.
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Hoofdstuk 4: Subsidievormen
Om tot een rechtvaardige verdeling van subsidiegelden te kunnen komen is het van belang om
keuzes te maken. Deze keuzes hangen samen met de subsidievorm. Binnen het subsidiebeleid
komen de volgende subsidievormen voor:


Jubileumsubsidie



Bijzondere subsidieregelingen



Incidentele subsidie



Waarderingssubsidie



Meerjarige subsidie



Budgetsubsidie

Jubileumsubsidie
Lokale instellingen kunnen in aanmerking komen voor een subsidiebedrag bij 10, 25, 50, 75 en
100-jarig bestaan. De bijbehorende bedragen zijn vastgesteld in artikel 19 van de
subsidieverordening. Bij het overstijgen van het 100-jarig bestaan worden de betreffende bedragen
bij elkaar opgeteld.
Jubileumsubsidie wordt verstrekt als aan de volgende criteria voldaan wordt:


De instelling bestaat 10, 25, 50, 75 of 100 jaar.



De instelling is een vrijwilligersorganisatie uit de gemeente Montfoort die sociaal-culturele
doelen nastreeft zonder winstoogmerk. Kerkelijke, levensbeschouwelijke en/of politieke
organisaties die activiteiten uitvoeren gericht op het uitdragen van het gedachtegoed, komen
niet voor een jubileumsubsidie in aanmerking.



De instelling voert activiteiten uit in de gemeente Montfoort, voor inwoners uit de gemeente
Montfoort en deze activiteiten zijn openbaar toegankelijk voor de doelgroep1.

Bijzondere subsidieregelingen
Subsidie middels een bijzondere regeling wordt verstrekt als aan één van de volgende criteria
voldaan wordt:


Bij de verstrekking van een collectevergunning en het uitvoeren van daarmee
samenhangende activiteiten binnen de gemeente Montfoort, welke worden gehouden door
instellingen die voorkomen op het landelijk collecterooster.

1

Met doelgroep wordt bedoeld: jongeren, ouderen, mensen met een beperking.
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Bij de verstrekking van een APV-vergunning (Algemene Plaatselijke Verordening vergunning)
en/of evenementenvergunning aan een instelling als aan de volgende criteria voldaan wordt:
- De activiteit wordt georganiseerd en uitgevoerd door een vrijwilligersorganisatie uit de
gemeente Montfoort die sociaal-culturele doelen nastreeft zonder winstoogmerk. Indien de
activiteit door een kerkelijke, levensbeschouwelijke en/of politieke organisatie wordt
georganiseerd en gericht is op het uitdragen van het gedachtegoed, komt deze niet voor
subsidie in aanmerking.
- De activiteit wordt uitgevoerd in de gemeente Montfoort, voor inwoners uit de gemeente
Montfoort en is openbaar toegankelijk voor de doelgroep2.
- De activiteit levert een bijdrage aan de leefbaarheid in de gemeente en/of het vergroten van
de participatie van inwoners.



Bij de verstrekking van een APV-vergunning ten behoeve van het uitvoeren van een
kleinschalige straatactiviteit die de sociale samenhang bevordert in de gemeente Montfoort en
zich richt op inwoners uit de gemeente Montfoort.



Bij het huren van een gemeentelijk gebouw of accommodatie in de gemeente Montfoort door
een vrijwilligersorganisatie uit de gemeente Montfoort die sociaal-culturele doelen nastreeft
zonder winstoogmerk, waarvoor de Stichting Beaumont een commercieel huurtarief in
rekening heeft gebracht.

Incidentele subsidie, waarderingssubsidie, meerjarige subsidie en een eerste aanvraag voor
budgetsubsidie
Instellingen die subsidie aanvragen, maar niet in aanmerking komen voor een jubileumsubsidie en
waar geen bijzondere regeling van toepassing is, worden getoetst aan deze algemene criteria van
het subsidiebeleid. Een instelling kan voor een waarderingssubsidie, incidentele subsidie,
meerjarige subsidie of budgetsubsidie in aanmerking komen als aan de volgende algemene criteria
voldaan wordt:


De activiteit dient het algemeen belang van de gemeente en/of haar inwoners.



De activiteit wordt in de gemeente Montfoort uitgevoerd. Regionale activiteiten komen alleen
voor subsidie in aanmerking als er binnen onze gemeente geen gelijksoortige activiteiten zijn
en er toch aantoonbaar behoefte is aan die activiteiten.



De activiteit is openbaar toegankelijk voor de doelgroep3.



De activiteit richt zich, bij voorkeur, op een kwetsbare groep, zoals kinderen, jongeren,
ouderen en/of mensen met een beperking.

2

Met doelgroep wordt bedoeld: jongeren, ouderen, mensen met een beperking.

3

Met doelgroep wordt bedoeld: jongeren, ouderen, mensen met een beperking.
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De activiteit komt, indien mogelijk, tot stand door zelfwerkzaamheid en samenwerking met
(lokale) instellingen.



De activiteit wordt georganiseerd en uitgevoerd door een vrijwilligersorganisatie die sociaalculturele doelen nastreeft zonder winstoogmerk. Indien de activiteit door een kerkelijke,
levensbeschouwelijke en/of politieke organisatie wordt georganiseerd en gericht is op het
uitdragen van het gedachtegoed, komt deze niet voor subsidie in aanmerking.



Uit de begroting blijkt middels een begrotingstekort dat er daadwerkelijk en aantoonbaar
behoefte is aan gemeentelijke subsidie.



De activiteit voldoet aan de criteria van het betreffende taakgebied 4 (zie hoofdstuk 5)

Hoofdstuk 5: Taakgebieden incidentele subsidie, waarderingssubsidie, meerjarige subsidie en een
eerste aanvraag voor budgetsubsidie
In het vorige hoofdstuk werd aangegeven dat een activiteit waarvoor een incidentele subsidie,
waarderingssubsidie, meerjarige subsidie of budgetsubsidie wordt aangevraagd moet voldoen aan
de criteria van het betreffende taakgebied. In deze criteria is het welzijnsbeleid van de gemeente
Montfoort verwerkt. De gemeente subsidieert op de volgende taakgebieden:


Zorg en Maatschappelijke Dienstverlening



Cultuur en Educatie



Seniorenwerk



Jeugd en Jongerenwerk



Sport

Zorg en Maatschappelijke Dienstverlening


De activiteit bestaat uit het bieden van zorg en/of belangenbehartiging door vrijwilligers en/of
mantelzorgers aan minimaal 25 inwoners van de gemeente Montfoort.

Cultuur en educatie


De activiteit draagt bij aan educatieve vorming.



De activiteit draagt bij aan de algemene muzikale vorming (AMV) van jongeren tot 18 jaar.



De activiteit maakt onderdeel uit van de viering van een nationale feestdag of herdenking.



De activiteit zorgt voor de opluistering van een lokale festiviteit.



De activiteit is gericht op het promoten van het Cultuurhistorisch gedachtegoed van de
gemeente Montfoort onder haar inwoners en bezoekers.

4

Zorg en Maatschappelijke Dienstverlening, Cultuur en Educatie, Seniorenwerk, Jeugd en Jongerenwerk en

Sport.
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Seniorenwerk


De activiteit bestaat uit het bieden van zorg en/of belangenbehartiging door vrijwilligers en/of
mantelzorgers aan minimaal 25 inwoners van de gemeente Montfoort en draagt bij aan de
participatie, mobiliteit, zelfstandigheid, bestaanszekerheid of voorkoming van eenzaamheid
van ouderen.

Jeugd en Jongerenwerk


De activiteit wordt uitgevoerd door vrijwilligers en/of mantelzorgers en:
-

Is gericht op de maatschappelijke participatie van jongeren, en/of

-

Draagt bij aan het voorkomen en bestrijden van overlast door jongeren, en/of

-

Levert een bijdrage aan het goed doorlopen van het ontwikkelingsproces en het bereiken
van een startkwalificatie en/of

-

Biedt structurele zinvolle vrijetijdsbesteding waarbij algemeen geldende normen en
waarden worden gehanteerd.

Sport


Activiteiten die gericht zijn op het stimuleren van meer mensen met een beperking.

Hoofdstuk 6: Hoogte van de incidentele subsidie, waarderingssubsidie, meerjarige subsidie en een
eerste aanvraag voor budgetsubsidie opgedeeld in categorieën
De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de categorie waarbinnen de activiteit valt.
Daarbij zijn voor verschillende categorieën subsidieplafonds vastgesteld. Het overschrijden van
een subsidieplafond is een reden om een nieuwe subsidieaanvraag te weigeren. De
subsidieplafonds worden jaarlijks geïndexeerd conform artikel 17 van de Subsidieverordening.
Categorie A: De activiteit is van groot belang
Een aantal instellingen in de gemeente Montfoort voert activiteiten uit die van groot belang zijn voor
de Montfoortse samenleving. Met hen kan een budgetcontract worden aangegaan. Deze
budgetcontracten worden vastgesteld door het College. Bij vaststelling bepaalt zij, afhankelijk van
de activiteiten die de betreffende instelling uitvoert, de hoogte van de subsidie. De gemeente
Montfoort heeft een budgetcontract met de SWOM, Peutercrèche ’ t Lodewijkje, Peuterspeelzaal
Duimelotje, Regiobibliotheek Het Groene Hart, Zwembad, Stichting Beheer Sportpark Hofland,
Stichting Vluchtelingenwerk Midden-Nederland.
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Gezien het feit dat de aanspraak op subsidie voor deze instellingen is vastgelegd in contracten,
heeft het geen zin om een subsidieplafond hiervoor in te stellen.
Categorie B: De activiteit is gericht op zorg voor een ander
Bij activiteiten die gericht zijn op zorg voor een ander, wordt de subsidie zoveel mogelijk ontzien.
Het subsidieplafond van waarderingssubsidies en meerjarige subsidies voor activiteiten gericht op
zorg voor een ander is 11.095 euro (peiljaar 2012).
Categorie C: De activiteit is beeldbepalend
Bij activiteiten die beeldbepalend zijn, wordt de benodigde subsidie afgewogen tegen mate van
beeldbepalendheid van de activiteit.
Het subsidieplafond van waarderingssubsidies en meerjarige subsidies voor activiteiten die
beeldbepalend zijn, uitgezonderd muziek- en sportverenigingen, is 19.304 euro (peiljaar 2012). Dit
subsidieplafond wordt jaarlijks geïndexeerd conform artikel 17 lid 2.
Muziek- en sportverenigingen organiseren zowel subsidiabele activiteiten als activiteiten waarvoor
geen subsidie kan worden verkregen. Daarom is voor muziek- en sportverenigingen waarmee
geen budgetcontract overeengekomen is, een afzonderlijk subsidieplafond vastgesteld. Het
subsidieplafond van waarderingssubsidies en meerjarige subsidies voor muziek- en
sportverenigingen die in deze categorie vallen is 19.735 euro (peiljaar 2012). Dit subsidieplafond
wordt jaarlijks geïndexeerd.
De beschikbare subsidiegelden worden als volgt over de muziek- en sportverenigingen verdeeld.


Bedrag per AMV-lid uit de gemeente Montfoort per jaar (muziek): 50% van de AMV-cursus tot
een maximum van 60 euro.



Bedrag voor het opluisteren van lokale festiviteiten in de gemeente Montfoort per jaar
(muziek): 1.000 euro (peiljaar 2012).



Bedrag per lid gericht op het meer bewegen voor mensen met een beperking uit de gemeente
Montfoort per jaar (sport): 50% van de kosten per lid tot een maximum van 50 euro.

Indien de aanspraak op subsidie voor activiteiten uitstijgt boven de beschikbare subsidie (het
subsidieplafond), dan wordt de subsidie evenredig verdeeld tot aan het subsidieplafond.
Categorie D: De activiteit voorziet in eigen vermaak
Bij activiteiten die voorzien in eigen vermaak, wordt de subsidie afgewezen.
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Het instellen van een subsidieplafond voor activiteiten die voorzien in eigen vermaak is overbodig.
Subsidieplafond incidentele subsidies
In de begroting neemt de gemeenteraad jaarlijks een budget op voor incidentele subsidies (peiljaar
2012: 6.200 euro). Dit bedrag is tevens het subsidieplafond voor incidentele subsidies.

