Beleidsregel
Criteria incidentele subsidies ten laste van de begrotingspost “Nader te verdelen eenmalige
subsidies”.
Criteria
De activiteit levert een bijdrage aan de ontwikkeling en verrijking van het Waddinxveense maatschappelijke
en cultureel leven.
De activiteit heeft een éénmalig karakter.
De subsidieverlening heeft betrekking op:
Erkenning
Experiment
Onderzoek
De subsidie bedraagt maximaal € 750,Toelichting op de criteria
Ad 1. De activiteit dient vanuit een inhoudelijk beleidsterrein positief beoordeeld te worden en te passen
binnen de doelstelling van het product. De beoordeling leggen wij niet in nadere criteria vast daar de mate
waarin iets een dergelijke bijdrage vormt door de tijd heen en met de ontwikkeling van het Waddinxveense
maatschappelijke en cultureel leven steeds wijzigt.
Ad 2. In het merendeel van de gevallen gaat het om een eenmalige activiteit, in een aantal gevallen kan
het gaan om een éénmalige gemeentelijke bijdrage voor een activiteit die van groot belang geacht wordt
doch om andere redenen door de raad niet structureel gesubsidieerd wordt. Eenzelfde activiteit kan
maximaal 2 keer in aanmerking komen voor een incidenteel subsidie ten laste van de begrotingspost “nader
te verdelen eenmalige subsidies”.
Ad 3. Hiertoe worden ook de jubileumsubsidies en de Koningsdagsubsidies gerekend waarvoor de in de
subbijlage opgenomen richtlijnen gelden.
Ad4.

Het betreft een begrotingspost van € 7.000,- op jaarbasis.

Bijlage 1a
Richtlijnen jubileumsubsidie
Wie komt in aanmerking?
Alle verenigingen en stichtingen die statutair in Waddinxveen zijn gevestigd en activiteiten organiseren die
van maatschappelijk belang zijn voor Waddinxveen of haar burgers. De verenigingen en stichtingen dienen
door vrijwilligers te worden bestuurd.
Wanneer komt men in aanmerking?




Bij het 5-jarig bestaan;
Bij het 25-jarig bestaan;
Daarna bij elk veelvoud van 25 jaar.

Subsidie wordt slechts verleend indien er voor de vrijwilligers, leden of inwoners van Waddinxveen extra
activiteiten worden georganiseerd om het jubileum te vieren (buiten de reguliere activiteiten).
Gekozen is voor een systematiek waarbij slechts elke 25 jaar een subsidie kan worden verkregen. De
subsidie bij de eerste lustrum kan worden beschouwd als een soort aanmoediging voor een jonge
organisatie.
Voor welk bedrag komt men in aanmerking?
Als maatstaaf wordt een vast bedrag gehanteerd en wel als volgt:
Bij het 5-jarig bestaan: € 100,-Bij het 25-jarig bestaan € 350,-Daarna bij elke 25 jaar: € 500,--

Bijlage 1b
Richtlijnen subsidie voor koningsdagactiviteiten
Wie komt in aanmerking?
Alle verenigingen en stichtingen die statutair in Waddinxveen zijn gevestigd en koningsdagactiviteiten
organiseren die van belang zijn voor Waddinxveen of haar burgers.
Instellingen die reeds een budgetsubsidie- of waarderingssubsidierelatie met de gemeente Waddinxveen
hebben dienen kosten die met koningsdagactiviteiten samenhangen binnen het aan hun instelling of
organisatie toegekende subsidiebedrag op te vangen.
Wanneer komt men in aanmerking
-

bij het organiseren van activiteiten voor de viering van Koningsdag

Voor welk bedrag komt men in aanmerking?
Als maatstaf wordt een vast bedrag gehanteerd, te weten € 250,--

