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BELEIDSREGEL SUBSIDIEVERLENING
BEHORENDE BIJ DE ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING LELYSTAD

BESLUIT COLLEGE d.d.

Product:
Programma:
Beleidsstuk:
Onderwerp:

-

-2008

767700
Binding en ontmoeting
Nota Integratie door Burgerschap en Binding 2008 - 2011

Activiteitensubsidie emancipatie en participatie allochtone vrouwen

Beleidsinhoud:
•

Doel van de subsidie (Nota Integratie door Burgerschap en binding 2008 - 2011):
Bevorderen van autonomie en zelfstandigheid voor iedereen, ongeacht herkomst, leeftijd, seksuele
voorkeur of geloofsovertuiging;
Vergroten van de maatschappelijke participatie van allochtone vrouwen in het bijzonder;
Stimuleren van dialoog rondom de positie van (allochtone) vrouwen in de Lelystadse samenleving;
Allochtone vrouwen actiever maken in de Lelystadse samenleving;
Ontsluiten van diverse netwerken. Koppeling van autochtoon vrouwennetwerk met allochtoon vrouwennetwerk.

Subsidiecriteria
1.

Subsidie kan worden aangevraagd voor de kosten van projecten of activiteiten op het gebied van de
emancipatie en participatie.
2. Activiteiten komen in aanmerking voor subsidie als ze gericht zijn op, of een bijdrage leveren aan het
bevorderen van de maatschappelijke en economische participatie van vrouwen uit achterstandposities door
middel van:
- het gegeven van trainingen, cursussen en themabijeenkomsten gericht op (allochtone) vrouwen;
- het ontwikkelen van buddyprojecten;
- het linken van vrouwen aan bestaande maatschappelijke organisaties of voorzieningen;
- het betrekken van verschillende vrouwen bij de achterstanden van geïsoleerde vrouwen;
- het geven van voorlichting over gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen;
- het organiseren van een evenement om gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen te promoten;
- het bespreekbaar maken van taboeonderwerpen zoals huiselijk geweld, uithuwelijken en seksualiteit;
3. De te subsidiëren activiteiten worden voorts getoetst aan de volgende criteria:
a. de activiteiten moeten gericht zijn op emancipatie, participatie en burgerschap;
b. de activiteiten moeten herkenbaar zijn in de buurt/wijk of stad;
c. de activiteiten moeten toegankelijk zijn voor iedereen;
d. zorg voor de structurele verankering van de resultaten;
e. Nederlands is de voertaal;
f. de kosten moeten in redelijke verhouding staan tot de waarde van de activiteit;
g. samenwerking met ten minste twee andere maatschappelijke organisaties is een voorwaarde.
4. Subsidie wordt niet verleend indien de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd:
a. qua inhoud primair onder de beleidsverantwoordelijkheid vallen van een ander beleidsveld;
b. al -in voldoende mate- bestaan in de stad en geen duidelijke meerwaarde hebben ten opzichte van het
bestaande aanbod;
c. een puur entertainend karakter hebben, zoals feesten, jubilea;
d. niet passen binnen de collegeprioriteiten en de nota Integratie door Burgerschap en Binding;
5. De subsidieaanvraag moet zijn ingediend op 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin
de activiteit plaatsvindt.
6. Aanvragen die na 1 oktober binnenkomen, worden alleen in behandeling genomen indien het
subsidieplafond nog niet is bereikt. Deze aanvragen worden op volgorde van ontvangst behandeld.
7. De aanvraag dient te voldoen aan de voorwaarden van de Algemene subsidieverordening Lelystad.
| Soort subsidie:

Eenmalige budgetsubsidie (hoofdstuk 2 Algemene subsidieverordening Lelystad)

Subsidiemethode:
Bij aanvragen voor een subsidie voor dezelfde activiteiten die in het voorgaande jaar ook zijn gesubsidieerd, wordt een
indexering toegepast op het in het voorgaande jaar verleende subsidiebedrag. De hoogte van de indexering is
overeenkomstig het door de raad voor het betreffende jaar vastgestelde indexeringspercentage voor gesubsidieerde
instellingen.
Verdeelregels:

Bij een dreigende overschrijding van het subsidieplafond worden de volgende verdeelregels
toegepast:
a. als eerste wordt voorrang gegeven aan aanvragen die binnen de daarvoor gestelde termijn
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zijn ingediend;
b. Bij de verdeling van de beschikbare middelen wordt vervolgens voorrang gegeven aan die
aanvragen die in vergelijking met andere aanvragen van meer belang zijn voor het
gemeentelijk beleid;
c. voor zover het bepaalde onder a. en b. leidt tot overschrijding van het plafond wordt
voorrang gegeven aan één of meer aanvragers aan wie in het voorafgaande jaar voor
dezelfde activiteiten subsidie is verleend en deze naar tevredenheid van het college heeft
uitgevoerd;
d. voor zover het bepaalde onder c. eveneens leidt tot overschrijding van het plafond wordt
het beschikbare bedrag naar evenredigheid over de onder c. bedoelde aanvragers verdeeld.
| Aanvraagformulier:
Ingangsdatum:

Geen
Deze beleidsregel treedt per - 2008 in werking. Alle subsidieaanvragen die vanaf deze
datum worden ingediend, worden aan de hand van deze beleidsregel beoordeeld.

