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Subsidiebeleidsregels Buurtinitiatieven 
 

Het college van burgemeester en wethouders van Sliedrecht; 

 

 Gelet op afdeling 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en artikel 4 van de Algemene 

subsidie Verordening Sliedrecht 2017 (ASV); 

 Overwegende dat het wenselijk is subsidiebeleidsregels vast te stellen ter uitvoering van de 

ASV met betrekking tot buurtinitiatieven.  

 

 

BESLUIT 

 

Vast te stellen de volgende beleidsregels: 

 

Subsidiebeleidsregels buurtinitiatieven   

 

 

Artikel 1: Begripsbepaling 

 
In deze beleidsregels wordt verstaan onder: 

a. Inwoner: een inwoner van de gemeente Sliedrecht die ingeschreven staat in de 

Basisregistratie personen;  
b. Buurtinitiatieven: een initiatief van inwoners uit Sliedrecht om activiteiten te organiseren, 

passend binnen het gemeentelijk beleid;  
c. Activiteit: handelingen die voorkomt uit een buurtinitiatief, gericht op het belang van de 

gemeente en/ of haar inwoners;  

d. ASV 2017: de Algemene Subsidieverordening Sliedrecht 2017; 
 

 

Artikel 2: Algemeen 

 

a. Deze beleidsregels zijn gebaseerd op: 

 De Algemene wet bestuursrecht, afdeling 4.2.; 

 De Algemene Subsidieverordening Sliedrecht 2017; 

 Het Subsidiebeleid Sociaal gemeente Sliedrecht 2017 – 2020;  

 

b. Voor het verstrekken van subsidies is de Algemene Subsidieverordening Sliedrecht 2017 en 

zijn de algemene subsidiekaders uit het subsidiebeleid Sociaal gemeente Sliedrecht  

2017 - 2020 van toepassing.  

 

c. Deze beleidsregels zijn van toepassing op activiteitensubsidies voor inwoners die een activiteit 

organiseren in de gemeente, een wijk, een buurt of voor een specifieke doelgroep. 

 

 

Artikel 3: Grondslag van subsidie 

 

Een subsidie op grond van deze regeling wordt verstrekt aan inwoners uit Sliedrecht die een activiteit 

in de buurt, de wijk of het dorp willen organiseren om zo een bijdrage te leveren aan de versterking 

van onderlinge betrokkenheid c.q. de sociale samenhang tussen inwoners. 
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Artikel 4: Aanvraag subsidie  

 

a. Een subsidie op grond van deze regeling kan uitsluitend worden verstrekt aan natuurlijke 

personen of rechtspersonen zonder winstoogmerk, woonachtig of gevestigd in de gemeente 

Sliedrecht;  

b. Een aanvraag moet schriftelijk dan wel digitaal worden ingediend door middel van het 

aanvraagformulier 'Activiteitensubsidie Buurtinitiatieven' en voorzien zijn van een 

activiteitenplan en een overzicht van inkomsten en uitgaven; 

c. Een aanvraag kan op ieder moment van het jaar worden ingediend; 

d. Een aanvraag wordt ingediend uiterlijk drie weken voordat de activiteit plaatsvindt. Hiermee 

wordt afgeweken van de reguliere aanvraagtermijn van acht weken zoals opgenomen in 

artikel 9 lid 2 van de Algemene Subsidieverordening Sliedrecht 2017.   

 

 

Artikel 5: Subsidievoorwaarden 

 

Inwoners kunnen een activiteitensubsidie aanvragen voor een activiteit die: 

a. Gericht is op de inwoners van de gemeente Sliedrecht;  

b. Bijdraagt aan ontmoeting en verbinding tussen verschillende groepen inwoners uit de buurt, 

de wijk of het dorp;  

c. Voldoende draagvlak heeft bij de inwoners uit de buurt, de wijk of het dorp;  

d. Past binnen de geldende wetgeving en het gemeentelijk beleid; 

e. Vrij en openbaar toegankelijk is voor iedereen, ongeacht sekse, genderidentiteit, afkomst, 

etniciteit, beperking of religieuze gezindte; 

f. Op niet commerciële basis wordt aangeboden; 

g. Zonder een financiële bijdrage op grond van deze regeling niet kan worden uitgevoerd;  

h. Op langdurige termijn zelfstandig kan voortbestaan zonder subsidie. 

 

 

Artikel 6: Subsidiabele activiteiten  

 

Er kan een subsidie worden aangevraagd voor onder andere: 

a. Het huren van materialen, zoals statafels, partytenten, spellen of een springkussen; 

b. Knutselmateriaal zoals verf, potloden en kwasten; 

c. Drukwerk; 

d. Legeskosten. 

 

Er wordt geen subsidie verleend voor: 

a. Uitgaven waaraan directe inkomsten aan zijn verbonden, zoals (programma)boekjes die 

worden verkocht; 

b. Het kopen van materialen, zoals barbecues, statafels, gereedschap of kleding; 

c. Honoraria voor artiesten; 

d. Vergoedingen voor vrijwilligers; 

e. Reiskostenvergoeding; 

f. Alcoholische drankjes; 

g. Catering, maaltijden, consumpties, eet- en drinkwaar; 

h. Statiegeld. 

 

 

Artikel 7: Aanvullende voorwaarden 

 

Het college kan nadere afspraken over prestaties en aanvullende voorwaarden vaststellen in de 

subsidiebeschikking die elke subsidieontvanger krijgt na toekenning van de subsidie. 
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Artikel 8: Verplichtingen subsidieontvanger  

 

a. Aanvragers dienen zelf zorg te dragen voor de eventuele benodigde vergunningen, 

toestemmingen en/ of gewenste of noodzakelijke medewerking van derden;  

b. De subsidieontvanger spant zich in om actief op zoek te gaan naar middelen, subsidies en 

bijdragen van sponsoren voordat zij aanspraak kunnen maken op een subsidie volgens deze 

regeling. 

 

 

Artikel 9: Beslistermijn  

 

Burgemeester en wethouders beslissen binnen 13 weken nadat de volledige aanvraag is ingediend.  

 

 

Artikel 10: Maximaal subsidiebedrag 

 

Een subsidie wordt verleend tot een bedrag van maximaal € 350,- per initiatief.  

 

 

Artikel 11: Weigerings- en intrekkingsgronden 

 

Het college kan naast het bepaalde in de artikelen 4:25, 4:35 en 4:48 van de Awb en artikel 11 van de 

Algemene Subsidieverordening Sliedrecht 2017 subsidie weigeren, lager vaststellen of intrekken 

indien: 

 

a. De aanvrager een organisatie is met winstoogmerk; 

b. De aanvrager ook zonder subsidie over de benodigde gelden, hetzij uit eigen middelen of uit 

middelen van derden kan beschikken om de kosten van zijn activiteiten te dekken;  

c. Het initiatief al door anderen wordt uitgevoerd c.q. op een andere wijze door de gemeente is 

of wordt gesubsidieerd. 

 

 

Artikel 12: Verdeling middelen subsidie 

 

Voor buurtinitiatieven is jaarlijks een beperkt budget beschikbaar. Bij de verdeling van de beschikbare 

gelden over door organisaties georganiseerde activiteiten wordt uitgegaan van de volgende 

uitgangspunten: 

a. Aanvragen voor activiteitensubsidies worden op volgorde van binnenkomst beslist; 

b. De subsidies worden op individuele basis bepaald op basis van noodzaak en alternatieven. 

 

Artikel 13: Ambtshalve vaststelling 

De subsidie wordt conform artikel 16 van de ASV 2017 bij verlening direct ambtshalve vastgesteld 

door burgemeester en wethouders. Er hoeft achteraf dan ook geen verantwoording plaats te vinden.  

 

Artikel 14: Hardheidsclausule 

a. Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de aanvrager afwijken van deze 

beleidsregels, in die gevallen waarin de beleidsregels niet voorziet of de toepassing van een of 

meer bepalingen van deze beleidsregels zou leiden tot onbillijkheden van overwegende aard; 

b. In alle gevallen waarin deze beleidsregels niet voorzien beslist het college. 
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Artikel 15: Inwerkingtreding 

 

Deze beleidsregels treden in werking de dag na bekendmaking. Subsidieaanvragen voor het boekjaar 

2020 en verder worden vanaf deze inwerkingtreding beoordeeld en beschikt op basis van deze 

beleidsregels. 

 

 

Artikel 16: Citeertitel 

 

De beleidsregels worden aangehaald als 'Subsidiebeleidsregels buurtinitiatieven'. 

 

 


