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Beleidsregel Subsidiëring Maatschappelijke Participatie
Artikel 1. Algemene bepalingen
Deze beleidsregel is een nadere uitwerking van de Algemene Subsidieverordening Velsen 2008.
Voor zover in deze beleidsregel niet anders is bepaald, zijn de bepalingen van de Algemene
Subsidieverordening Velsen 2008 van toepassing. Deze beleidsregel sluit aan bij het
gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning en welzijn. De subsidie
beoogt, anders dan voorheen, flexibel in te spelen op actueel en voor zo ver van toepassing
toekomstig beleid. Subsidies van structurele aard op het gebied van maatschappelijke participatie
komen daarmee te vervallen. Deze veranderende subsidievoorwaarden kunnen een andere
verdeling van de beschikbare financiële middelen tot gevolg hebben.

Artikel 2. Doelstelling subsidie
Stimuleren dat mensen zo veel mogelijk meedoen aan activiteiten die de sociale samenhang en
onderlinge betrokkenheid bevorderen en hier zelf ook initiatief toe nemen. Het idee is dat
iedereen mee kan doen aan de maatschappij, ondanks eventuele beperkingen. Daarbij wordt
uitgegaan van de eigen kracht van mensen, waarbij de primaire verantwoordelijkheid om aan de
maatschappij mee te (blijven) doen bij de mensen zelf ligt. De gemeente kan helpen bij het
scheppen van de voorwaarden om mee te kunnen doen door het verlenen van subsidies voor de
activiteiten van maatschappelijke organisaties.
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Artikel 3. Begripsomschrijving
In deze beleidsregels wordt verstaan onder:
1.
2.

Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening Gemeente Velsen
2008;
Inwoner: natuurlijk persoon woonachtig in de gemeente Velsen;

Begrippen uit de Algemene subsidieverordening die worden gebruikt in deze bijzondere
subsidieverordening hebben dezelfde betekenis als in de Algemene subsidieverordening.

Artikel 4 Subsidievoorwaarden
1.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Van de aanvrager wordt verwacht dat hij motiveert hoe de activiteiten die hij organiseert
een bijdrage leveren aan drie of meer van de volgende doelstellingen:
het verbeteren van de sociale cohesie (samenwerkingsrelatie tussen inwoners);
de integratie (contacten tussen verschillende groepen inwoners);
de zelfredzaamheid van inwoners;
het versterken van eigen kracht van inwoners en hun sociale netwerken.
het voorkomen van sociaal isolement;
de inwonersparticipatie (deelname aan het maatschappelijk leven).
sociale activering naar (vrijwilligers)werk;
de bevordering van wereldburgerschap, millenniumdoelen en stedenbanden.

2.

De aanvrager motiveert hoe de kosten die hierop betrekking hebben zich verhouden tot
de rest van de begroting.

3.
a.

Van de aanvrager wordt daarnaast verwacht dat hij:
zijn activiteiten openstelt voor een zo breed mogelijk publiek, waar mogelijk moeten de
activiteiten zo veel mogelijk ook toegankelijk zijn voor mensen met een beperking;
wanneer de aanvrager zich richt op activiteiten voor een speciale doelgroep wordt van
hem verwacht dat hij drie activiteiten per jaar organiseert die toegankelijk zijn voor
personen en organisaties die niet tot het directe netwerk behoren;
streeft naar samenwerking met andere en gelijksoortige organisaties;
vrijwilligers en deelnemers de mogelijkheid geeft invloed uit te oefenen op het beleid dat
gevoerd wordt ten aanzien van de activiteiten;
optimale ontplooiingsmogelijkheden biedt voor vrijwilligers (bijvoorbeeld door het
aanbieden van trainingen), vrijwilligers dragen maximaal bij aan het aanbod van
activiteiten;
actief zoekt naar mogelijkheden om ook andere bronnen van financiering aan te boren
en zijn zodoende voor hun bestaan niet geheel afhankelijk van gemeentelijke subsidies.
(bijvoorbeeld via het idealenkompas, het Oranjefonds, het SKANfonds, de Rabo
Foundation en het VSB Fonds)

b.

c.
d.
e.

f.

Artikel 5 Subsidieaanvraag en -verlening
1.
2.
3.

Het college kan met inachtneming van deze beleidsregels eens per jaar subsidie
verstrekken aan een aanvrager op het gebied van maatschappelijke participatie.
Voor de indiening van de aanvraag maakt de aanvrager gebruik van het door het college
te verstrekken aanvraagformulieren.
Het college bepaalt de hoogte van de maximaal te verstrekken subsidie aan de hand van
de bij de aanvraag verstrekte gegevens, welke zijn gebaseerd op het jaar voorafgaand
aan de periode waarvoor subsidie wordt aangevraagd.
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Artikel 6 Subsidiegrondslag
1.
2.

3.

De subsidie is een stimuleringssubsidie die kan worden verstrekt ten behoeve van kosten
van activiteiten van een aanvrager die bijdragen aan de maatschappelijke participatie van
inwoners.
Aan aanvragers die voor uitzonderlijk hoge huisvestingskosten worden geplaatst, zulks
ter beoordeling van het college, kan een subsidie worden verleend in de
huisvestingskosten.
Bij de berekening van de subsidies worden de eigen inkomsten van de aanvrager in de
vorm van contributies, recettes en andere inkomsten betrokken.

Artikel 7 Subsidievaststelling
Subsidievaststelling vindt plaats conform de bepalingen in de vigerende Algemene
Subsidieverordening van de gemeente Velsen.

Artikel 8 Verplichtingen
De aanvrager is verplicht iedere wijziging ten opzichte van de gegevens die bij de aanvraag zijn
overlegd, onmiddellijk te melden.

Artikel 9 Inwerkingtreding
Deze beleidsregel treedt in werking 1 dag na publicatie.

Artikel 10 Citeertitel
Deze beleidsregel kan worden aangehaald als “Beleidsregel subsidiëring Maatschappelijke
Participatie Velsen”.
Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Velsen d.d. 4 juni 2012
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