Beleidsregel evenementensubsidie vrijwilligersen zelforganisaties
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 evenementensubsidie vrijwilligers- en zelforganisaties
Beleidsregel evenementensubsidie vrijwilligers- en zelforganisaties
college van burgemeester en wethouders
01-01-2016

Opmerkingen m.b.t. de regeling
Geen.

Grondslagen
1. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)
1. Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum
inwerkingtreding

Terugwerkende
kracht

Betreft

Ontstaansbron:
Inwerkingtreding:
Voorstel
datum ondertekening; datum ondertekening; gemeenteraad
bron bekendmaking bron bekendmaking

1-1-2016

intrekking

1-4-2012

nieuwe regeling

18-8-2015
Flevopost, 2-9-2015
7-2-2012
Flevopost, 22-022012

18-8-2015
Flevopost, 2-9-2015
7-2-2012
Flevopost, 22-022012

Nr. 150015355
Nr. B12-20815

1

BELEIDSREGEL SUBSIDIEVERLENING
BEHORENDE BIJ DE ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING LELYSTAD
BESLUIT COLLEGE d.d. 7 februari 2012
Programma:
Beleidsstuk:

Iedereen doet mee
Beleidsnota vrijwilligerswerk

Onderwerp:

Evenementensubsidie vrijwilligers- en zelforganisaties

Beleidsinhoud:
 Doel van de subsidie (Beleidsnota vrijwilligerswerk “Voor elkaar” 2011 - 2014) en Verlengde
integratienota “Ik ben er voor jou en jij bent er voor mij” 2011 - 2014):
- Het ondersteunen van vrijwilligers- en zelforganisaties bij het organiseren van evenementen.
- Het stimuleren van vrijwilligers- en zelforganisaties om nieuwe evenementen te organiseren.
Subsidiecriteria
Aanvragers kunnen voor subsidie in aanmerking komen indien:
1. Het evenement waarvoor subsidie wordt aangevraagd plaatsvindt in de gemeente Lelystad en
openstaat voor deelname door elke inwoner van Lelystad;
2. De aanvraag tenminste twee maanden voor aanvang van de start van de activiteit is ingediend;
3. Het subsidieplafond nog niet is bereikt;
4. De aanvraag voldoet aan de voorwaarden van de Algemene subsidieverordening Lelystad (ASVL).
Soort subsidie:

Eenmalige budgetsubsidie (hoofdstuk 2 Algemene subsidieverordening Lelystad)

Subsidiemethode:
-

Subsidiabele kosten zijn kosten die rechtstreeks verband houden met het evenement;
Ten minste 25% van de kosten van het evenement dient de aanvrager uit eigen middelen, of
middelen van derden te dekken;
Het subsidiebedrag bedraagt maximaal € 5.000,- per aanvrager per jaar;
Voor evenementen die betrekking hebben op jubilea (25, 40, 50 en 75 jaar) bedraagt het
subsidiebedrag maximaal € 500,-.

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.
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Aanvraagformulier:

Evenementensubsidie Vrijwilligers- en zelforganisaties

Ingangsdatum:

Deze beleidsregel treedt per 1 april 2012 in werking. Alle subsidieaanvragen die
vanaf deze datum worden ingediend, worden aan de hand van deze beleidsregel
beoordeeld.
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