Beleidsregel subsidie sociaal cultureel werk
Wetstechnische informatie
Gegevens van de regeling
Overheidsorganisatie
Officiële naam regeling
Citeertitel
Besloten door
Deze versie is geldig tot (als de
vervaldatum is vastgesteld)
Onderwerp

gemeente Lelystad
Beleidsregel subsidie sociaal cultureel werk
Beleidsregel subsidie sociaal cultureel werk
college van burgemeester en wethouders
26-07-2016
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Deze beleidsregel behoort bij de Algemene Subsidieverordening Lelystad.
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Subsidie sociaal cultureel werk

Beleidsinhoud:

-

Doel van de subsidie (nota sociaal cultureel werk 2006-2009):
Het ondersteunen van buurthuisbesturen bij het uitvoeren van sociaal culturele activiteiten.
Het stimuleren van buurthuisbesturen om nieuwe activiteiten voor de buurt te ontplooien.

Subsidiecriteria
Aanvragers kunnen voor subsidie in aanmerking komen indien:
1. De activiteit(en) waarvoor subsidie wordt aangevraagd plaatsvindt(en) in Lelystad;
2. De aanvraag voor 1 oktober, voorafgaand aan het jaar van uitvoering van het sociaal cultureel werk, is
ingediend;
3. Het subsidieplafond nog niet is bereikt;
4. De aanvraag voldoet aan de voorwaarden van de Algemene subsidieverordening Lelystad.
Soort subsidie:

Jaarlijkse budgetsubsidie (hoofdstuk 3 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
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: Aanvraagformulier voor sociaal-culturele instellingen ter verkrijging van een exploitatiesubsidie.
Ingangsdatum:

Deze beleidsregel treedt per 05-08-2008 in werking. Alle subsidieaanvragen die vanaf deze
datum worden ingediend, worden aan de hand van deze beleidsregel beoordeeld.
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