PLAATSELIJK BELANG BARGER COMPASCUUM

Procedure en Criteria verstrekking subsidie gelden
1. Kaders en spelregels:
De leden van Plaatselijk Belang vinden de volgende kaders en spelregels belangrijk:
● Het initiatief dient geen privé belang
● Het initiatief is niet strijdig met de wet en of gemeentelijke regelgeving
● Bewoners(groepen) zijn opdrachtgevers
● Er is sprake van draagvlak
● Het initiatief is haalbaar en concreet
● Het verzoek tot besteding van het budget moet ingediend worden op het aanvraagformulier
● Initiatieven dragen bij aan het verbeteren van de leefbaarheid van het dorp en/of wijk op het gebied
van welzijn, cultuur(historisch), gezondheid
● Betrokkenen leveren een bijdrage in de vorm van eigen bijdrage, meedenken of handen uit de
mouwen steken
● Dorpsbudgetten zijn bedoeld om activiteiten te stimuleren die de leefbaarheid bevorderen.
Uitzondering zijn die activiteiten die een zekere traditie hebben en/of kunnen krijgen alsmede de
activiteiten van Plaatselijk Belang zelf.
● Het betreft bij voorkeur activiteiten die onderling contact en ontmoeting mogelijk maken en
stimuleren dat mensen actief betrokken raken
● De opgenomen kosten van een aanvraag worden beargumenteerd en verklaard. (Er wordt dus
expliciet gevraagd naar een mee te sturen reële begroting.)
● Het geld niet ingezet wordt voor bijdrage voor achteraf ontstane exploitatie tekorten
● De te organiseren activiteiten mogen niet de bestaande activiteiten beconcurreren Overleg en
samenwerking moet juist gestimuleerd worden
● Indienen subsidieaanvraag kan in 4 termijnen per jaar, te weten; voor 1 maart, voor 1 juni, voor 1
september en voor 1 december
● Een subsidieaanvraag kan ingediend worden tot in principe een maximaal bedrag van € 250,00
2. Procedure:
De volgende procedure wordt voorgesteld:
● Jaarlijks wordt het te beschikken budget vastgesteld. Het is mogelijk dat Plaatselijk Belang besluit
een bedrag in een fonds apart te houden voor grotere manifestaties. Dat budget mag nooit meer zijn
dan het door de gemeenteraad vastgestelde jaarlijkse budget.
● Een subsidiejaar loopt van 1 januari tot 31 december.
● Plaatselijk Belang stelt jaarlijks een overzicht op van verstrekte subsidies en een overzicht van het
bedrag dat per 1 januari in kas zit en van het bedrag dat beschikbaar wordt gesteld voor aanvragen
vanuit de dorpsgemeenschap.
2.1 De aanvraag en behandelprocedure.
Elk jaar wordt vooraf door Plaatselijk Belang vastgesteld hoeveel budget voor aanvragen beschikbaar is.
Plaatselijk Belang kan een bedrag reserveren ter grootte van het door de gemeenteraad vastgestelde
jaarbudget. De overweging om dat te doen is om voor grotere evenementen extra subsidie te kunnen
uitkeren.
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