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Deelverordening
bewonersoverlegorganisaties
Het doel van de “Deelverordening bewonersoverlegorganisaties” is de leefbaarheid in de
kernen in stand te houden en zo mogelijk te verbeteren door ondersteuning te geven aan de
ontwikkeling van gemeenschappen tot krachtige sociale samenlevingen.

Grondslag
Artikel 2 lid 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Maasgouw 2017.

Soort subsidie
Meerjarige stimuleringssubsidie aan in de gemeente gevestigde bewonersoverlegorganisatie
met volledige rechtsbevoegdheid (indien nodig kan van het vereiste van
rechtspersoonlijkheid, tijdelijk, vrijstelling worden verleend).

Indienprocedure
Schriftelijk vóór 1 juni voorafgaand aan de subsidieperiode bij burgemeester en wethouders.

Beleidsdoelen
1.

2.
3.
4.

De leefbaarheid in de kern/het dorp in stand houden en waar nodig verbeteren door
ondersteuning te geven aan de ontwikkeling van gemeenschappen tot krachtige
sociale samenlevingen.
Burgers medeverantwoordelijk laten zijn voor hun leef- en woonomgeving en de
inrichting van het publiek domein.
Het bevorderen van een goede communicatie, interactie en samenwerkingen tussen
burgers en gemeente.
Vormgeven van samenwerking tussen bewonersoverlegorganisaties en gemeente
binnen de mogelijkheden van beide.

Subsidiecriteria




Een bewonersoverlegorganisatie bestaat uit een organisatie die er voor alle inwoners
van hun kern/ dorp is, heeft een brede taakopvatting en heeft tot doel de
leefbaarheid in hun kern/dorp te vergroten.
Een bewonersoverlegorganisatie heeft een verbindende en stimulerende rol binnen
de gemeenschap.
Een bewonersoverlegorganisatie signaleert ontwikkelingen en wensen in hun
kern/dorp en richt zich op de processen die zich binnen die gemeenschap afspelen.
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Een bewonersoverlegorganisatie richt zich ook op het ondersteunen van
bewonersinitiatieven. Draagvlak binnen de gemeenschap en participatie zijn hierbij
belangrijke uitgangspunten.
Een bewonersoverlegorganisatie bevordert de communicatie, interactie en
samenwerking tussen burgers en gemeente en vervult als zodanig een rol als
bruggenbouwer tussen de gemeente en de gemeenschap.
Een bewonersoverlegorganisatie heeft draagvlak en is zichtbaar in de gemeenschap.

Bijdrage
Per bewonersoverlegorganisatie: € 1.000,00 per jaar;

Toelichting
Een bewonersinitiatief is ‘een initiatief van één of meer inwoners dat vrijwillig wordt
opgestart ten behoeve van anderen of de samenleving’. Een bewonersoverlegorganisatie
(boo) is ‘een bijzonder bewonersinitiatief dat bestaat uit een organisatie die er voor alle
inwoners van het dorp of de wijk is, zich niet tot één sector of enkele sectoren beperkt (dus
zich breed inzet) en tot doel heeft de leefbaarheid in het dorp of de wijk te vergroten’
(bijvoorbeeld dorpsraad, wijkraad, bewonersgroep, dorpsoverleg). De stimuleringssubsidie
is bedoeld voor de inrichting en instandhouding van een boo en de activiteiten die daar
rechtstreeks uit voortvloeien. Te denken valt aan organisatiekosten, vergaderkosten, kosten
website etc. Voor concrete activiteiten is het mogelijk (aanvullend) subsidie aan te vragen.
Ook facilitering op andere wijze behoort wellicht tot de mogelijkheden.
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Deelverordening buurtverenigingen
Het doel van de “Deelverordening buurtverenigingen” is het bevorderen van de leefbaarheid
en het welzijn in de buurt.

Grondslag
Artikel 2 lid 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Maasgouw 2017.

Soort subsidie
Meerjarige stimuleringssubsidie aan in de gemeente gevestigde vrijwilligersorganisaties met
volledige rechtspersoonlijkheid.

Indienprocedure
Schriftelijk vóór 1 juni voorafgaand aan de subsidieperiode bij burgemeester en wethouders.

Beleidsdoelen



Het bevorderen van de leefbaarheid en het welzijn in de buurt.
Het verhogen van de participatie alsmede het creëren van betrokkenheid en
ontmoeting in de buurt door middel van buurtactiviteiten waarbij alle leeftijden aan
bod komen.

Subsidiecriteria



De buurtvereniging omvat minimaal 15 gezinsaansluitingen.
Peildatum bepaling aantal gezinsaansluitingen: 1 januari van het jaar voorafgaand
aan de betreffende subsidieperiode.

Bijdrage
Per buurtvereniging is een bedrag beschikbaar per gezinsaansluiting van € 2,40.
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Deelverordening cultuurhistorie en
heemkundekennis
Het doel van de “Deelverordening cultuurhistorie en heemkundekennis” is het behouden en
toegankelijk maken van (cultuur-) historisch erfgoed, flora en fauna van de gemeente en
haar inwoners.

Grondslag
Artikel 2 lid 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Maasgouw 2017.

Soort subsidie
Meerjarige stimuleringssubsidie aan in de gemeente gevestigde vrijwilligersorganisaties met
volledige rechtspersoonlijkheid (met uitzondering van Heemkundekring Echter Landj en
Heemkundevereniging Roerstreek).

Indienprocedure
Schriftelijk vóór 1 juni voorafgaand aan de subsidieperiode bij burgemeester en wethouders.

Beleidsdoelen
Behoud en toegankelijk maken van (cultuur-) historisch erfgoed, flora en fauna van de
gemeente Maasgouw en haar inwoners.

Subsidiecriteria





De vereniging moet ten minste 15 leden of donateurs tellen.
Subsidie wordt niet verleend, indien de activiteit al door een reeds gesubsidieerde
stichting of vereniging wordt verricht c.q. het primaire (onderzoeks)gebied samenvalt
met die van een reeds gesubsidieerde stichting of vereniging.
Peildatum bepaling aantal leden: 1 januari van het jaar voorafgaand aan de
betreffende subsidieperiode.
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Bijdrage
1. Voor in de gemeente gevestigde organisaties:
- een subsidie voor bestuurskosten van: € 250,00.
- een subsidie voor het uitbrengen van een jaarboek en/of voor het uitbrengen van
een periodiek tijdschrift: € 300,00.
2. Voor niet in de gemeente gevestigde organisaties (Heemkundekring Echter Landj en
Heemkundevereniging Roerstreek):
- een subsidie voor het uitbrengen van een jaarboek en/of voor het uitbrengen van
een periodiek tijdschrift: € 180,00.
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Deelverordening EHBO-verenigingen
Het doel van de "Deelverordening EHBO verenigingen" is het bevorderen en verbreiden van
EHBO-kennis onder burgers en vooral vrijwilligers in de gemeente Maasgouw.

Grondslag
Artikel 2 lid 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Maasgouw 2017.

Soort subsidie
Meerjarige stimuleringssubsidie aan in gemeente gevestigde vrijwilligersorganisaties met
volledige rechtspersoonlijkheid.

Indienprocedure
Schriftelijk vóór 1 juni voorafgaand aan de subsidieperiode bij burgemeester en wethouders.

Beleidsdoelen
Bevorderen en verbreiden van EHBO-kennis, reanimatie en de bediening van een AEDapparaat onder de burgers en vooral de vrijwilligers in de gemeente Maasgouw.

Subsidiecriteria
De EHBO-verenigingen verzorgen jaarlijks cursussen gericht op het verlenen en verlengen
van EHBO-diploma’s en AED/reanimatie-diploma’s.

Bijdrage
Een vast bedrag per EHBO-vereniging van € 375,00.
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Deelverordening HaFamuziekonderwijs op maat
Het doel van de “Deelverordening HaFa-muziekonderwijs op maat” is het stimuleren van het
muziekonderwijs ten behoeve van de beoefening van de hafa-muziek in verenigingsverband.
Instandhouding van de Maasgouwse hafa-cultuur in verenigingsverband en bevordering van
de leefbaarheid zijn hierbij leidend.

Grondslag
Artikel 2 lid 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Maasgouw 2017.

Soort subsidie
Jaarlijkse stimuleringssubsidie aan harmonieën, fanfare en schutterijen uit Maasgouw.

Indienprocedure
Schriftelijk vóór 01 juni voorafgaand aan het subsidiejaar bij burgemeester en wethouders.
Voor de onderdelen 1 en 2 genoemd onder ‘Bijdrage’, kan in overleg de afspraak worden
gemaakt de aanvraag in te dienen nà het subsidiejaar, maar vóór 1 juni.

Beleidsdoelen




Instandhouding en bevordering van de hafa-cultuur in Maasgouw.
Het bevorderen van de beoefening van de hafa-muziek in verenigingsverband.
Het bevorderen van de leefbaarheid in de gemeente.

Subsidiecriteria






Subsidie wordt uitsluitend verleend voor het volgen van de cursus Algemene
Muzikale Vorming (AMV/IVM) en voor cursussen die opleiden tot het bespelen van
een hafa-instrument.
Subsidie wordt uitsluitend verleend aan cursisten die lid zijn van een hafavereniging/schutterij uit de gemeente Maasgouw.
Er wordt slechts één cursus per persoon gesubsidieerd.
Bij instromende of uitstromende cursisten zal er naar rato van het aantal maanden
gesubsidieerd worden.
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Uitgangspunt subsidie versus lesuren
Op jaarbasis dienen er minimaal 36 lessen van 30 minuten te worden gegeven voor wat
betreft de AMV/IVM-cursus en 36 lessen van 20 minuten of varianten hiervan voor wat
betreft de hafa-cursus.

Bijdrage
Naar keuze kunnen de verenigingen gebruik maken van een van de volgende
opleidingsmogelijkheden of combinaties hiervan:
1.

wordt de opleiding verzorgd door eigen werkzaamheid binnen de vereniging dan
ontvangt de vereniging per jaar een bedrag van € 35,00 voor een amv-cursist en €
75,00 voor een hafa-cursist.
Verantwoording:
- een gespecificeerde cursistenlijst met start/einddatum..

2.

wordt de opleiding verzorgd door een door de vereniging zelf ingehuurde zzp-docent
of door een ander opleidingsinstituut dan Myouthic dan bedraagt de maximale
subsidie € 282,00 voor een amv-cursist (bedrag is gebaseerd op 18 uur x € 23,50 per
uur x 2/3) en € 360,00 voor een hafa-cursist (gebaseerd op 12 uur x € 45,00 per uur x
2/3).
Verantwoording:
- een gespecificeerde cursistenlijst met start/einddatum.
- nota's en betalingsbewijzen van/aan de zzp-docent.

3.

wordt de opleiding verzorgd door opleidingsinstituut Myouthic of door een ander
opleidingsinstituut dan bedraagt de maximale subsidie € 320,00 voor een amv-cursist
en € 620,00 voor een hafa-cursist.
Verantwoording:
- een gespecificeerde cursistenlijst met start/einddatum.
- nota's en betalingsbewijzen van/aan het opleidingsinstituut.

Additioneel kunnen de kosten van de huur van de leslokalen worden gedeclareerd.
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Deelverordening instrumentale
muziekgezelschappen
Het doel van de “Deelverordening instrumentale muziekgezelschappen” is het stimuleren
van de beoefening van instrumentale harmonie- en fanfaremuziek in verenigingsverband in
de gemeente Maasgouw.

Grondslag
Artikel 2 lid 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Maasgouw 2017.

Soort subsidie
Meerjarige stimuleringssubsidie aan in de gemeente gevestigde vrijwilligersorganisaties met
volledige rechtspersoonlijkheid.

Indienprocedure
Schriftelijk vóór 1 juni voorafgaand aan de subsidieperiode bij burgemeester en wethouders.

Beleidsdoelen




Het stimuleren van de beoefening en openbaar optreden van instrumentale muziek
in verenigingsverband in de gemeente Maasgouw.
Het behoud van het aanbod van activiteiten in de kernen en spreiding van
activiteiten over de verschillende kernen.
Inbedding van de muziekverenigingen in de openbare activiteiten voor de lokale
gemeenschap.

Subsidiecriteria




De beoefening van instrumentale muziek moet plaatsvinden in verenigingsverband
en zonder professionele doeleinden.
De vereniging moet ten minste 15 actief spelende en geüniformeerde leden tellen.
Peildatum bepaling aantal leden: 1 januari van het jaar voorafgaand aan de
betreffende subsidieperiode.
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Bijdrage






Een basisbedrag per muziekgezelschap van:
- tot 50 actief spelende en geüniformeerde leden € 2.050,00
- 50 tot 75 actief spelende en geüniformeerde leden € 3.150,00
- 75 tot 100 actief spelende en geüniformeerde leden € 4.250,00
- 100 actief spelende en geüniformeerde leden en meer € 5.350,00
Een bedrag per actief spelend én geüniformeerd lid van: € 45,00.
Voor de organisatie van één Gemeentelijk Solistenconcours in Maasgouw ontvangt
de organiserende vereniging een bedrag van: € 1.000,00.
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Deelverordening inwoners- en
verenigingsinitiatieven
Het doel van de “Deelverordening inwoners- en verenigingsinitiatieven ter versterking van
de eigen kracht en meedoen en de versterking van de sociale netwerken en de zorg voor
elkaar” is het bevorderen van initiatieven die ondersteunend zijn aan de transformatie in het
sociale domein.

Grondslag
Artikel 2 lid 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Maasgouw 2017.

Soort subsidie
Eenmalige activiteitensubsidie of meerjarige exploitatiesubsidie aan in de gemeente
gevestigde vrijwilligersorganisaties met volledige rechtspersoonlijkheid (indien nodig kan van
het vereiste van rechtspersoonlijkheid, tijdelijk, vrijstelling worden verleend).

Indienprocedure
Schriftelijk bij burgemeester en wethouders. Binnen uiterlijk 13 weken na ontvangst van de
complete aanvraag beslist het college van B&W.

Beleidsdoel
Er is een toereikend aanbod (en gebruik) van initiatieven en activiteiten die ondersteunend
zijn aan de transformatie in het sociale domein.

Subsidiecriteria







Maatgevend is dat het betreffende initiatief gezien wordt als een activiteit die
bijdraagt aan de transformatie binnen het sociale domein en gericht is op de
versterking van de eigen kracht en meedoen en de versterking van de sociale
netwerken en de zorg voor elkaar.
Overlap van initiatieven en activiteiten moet worden voorkomen.
Het initiatief wordt beoordeeld op basis van een projectomschrijving (doelstellingen
en resultaten) en een begroting.
Er zijn afstemmingsmomenten tussen de gemeente en de initiatiefnemers om de
voortgang te bespreken.
Niet-subsidiabele kosten zijn o.a.: drank, spijs, barbecue, traktaties, feestjes,
enzovoorts.
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Subsidieberekening
De subsidie bedraagt maximaal € 3.000,00 per jaar in het tekort en wordt per initiatief op
basis van de exploitatiebegroting vastgesteld. Subsidieverzoeken worden op volgorde van
binnenkomst behandeld.

Nadere toelichting
Het kan gaan om eenvoudige of uitgebreide, incidentele of langdurige initiatieven evenals
om bestaande of nieuwe projecten. Maar kenmerkend is dat ze gericht zijn op het uitvoeren
van activiteiten die bijdragen aan de transformatie in het sociale domein. Specifieker
gesteld: gericht is op de versterking van de eigen kracht en meedoen en de versterking van
de sociale netwerken en de zorg voor elkaar. Subsidieaanvragen kunnen worden gedaan
door zowel verenigingen alsook particuliere vrijwilligers. Wij merken in dit verband de
beweging dat de vrijwilligers steeds minder in de mal willen worden gestopt van de
traditionele structuren van het verenigingsleven. Het vrijwilligerswerk moet dan ook de kans
krijgen beter aan te sluiten op de talenten van de mensen zelf. Deze subsidieregeling beoogt
hier op in te spelen. Elkaar overlappende initiatieven of activiteiten moeten worden
voorkomen. Financiële ondersteuning van (vernieuwende) initiatieven en projecten die
bijdragen aan het realiseren van deze thema’s is maatwerk.
Voorbeelden van mogelijke initiatieven:













open-eettafel
open inloop
een sociale corporatie (voor en door elkaar)
zelfhulpgroepen
initiatieven informele zorg
netwerk anti-eenzaamheid/vroegsignalering
klusteam
administratie-ondersteuning
vervoersinitiatieven voor deelname aan het maatschappelijk verkeer
respijtzorg
naoberzorg
enzovoorts.

Maar ook activiteiten met een sociaal-pedagogische insteek gericht op jeugdigen kunnen
van betekenis zijn. Bijvoorbeeld versterking van het opvoedkundig klimaat binnen het
verenigingsleven:
 een groepscursus voor verenigingsleiders inzake omgaan met afwijkend gedrag of
(geïndiceerde) ADHD.
 het organiseren van (speciaal)kindervakantiewerk voor kinderen die aan het gewone
kindervakantiewerk niet kunnen deelnemen.
 een sportdag voor kinderen uit het speciaal onderwijs.
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Deelverordening jeugdorganisaties
Het doel van de "Deelverordening jeugdorganisaties" is het stimuleren van de
maatschappelijke participatie van jeugd en jongeren.

Grondslag
Artikel 2 lid 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Maasgouw 2017.

Soort subsidie
Meerjarige stimuleringssubsidie aan in de gemeente gevestigde vrijwilligersorganisaties met
volledige rechtspersoonlijkheid.

Indienprocedure
Schriftelijk vóór 1 juni voorafgaand aan de subsidieperiode bij burgemeester en wethouders.

Beleidsdoelen














Het bevorderen van maatschappelijke participatie, maatschappelijk perspectief,
sociale binding en sociale integratie door middel van het vergroten van kansen en het
stimuleren van de eigen kracht van jeugd en jongeren inclusief jeugd en jongeren
met een beperking.
Het stimuleren van spelen en/of zwemmen in buitenspeeltuinen.
Het betrekken van “ongebonden” jeugd en jongeren die niet via regulier aanbod
bereikt worden.
Signalering jeugd en jongeren die in de knel dreigen te komen vroegtijdig op te
sporen en op een spoor te zetten richting regulier hulpaanbod.
Het versterken van het activiteitenaanbod (recreatief, informatief, educatief en/of
algemeen vormend) voor jeugd- en jongeren in de kernen.
Het versterken van het aanbod voor jeugdigen in de zomervakantie.
Het tegengaan van alcohol- en drugsgebruik.
Het bevorderen van de gezondheid en bewustwording gezonde leefstijl, verhogen
van sport- en beweegparticipatie, terugdringen van overlast, bevorderen van sociale
cohesie (participatie in projecten Buurt, Onderwijs, Sport).
Jongeren naar vermogen en aangepast aan hun specifieke situatie mee laten
beslissen over hun leefsituatie.
Een appèl doen op zelfwerkzaamheid en creativiteit van jongeren.
Jeugd laten kennismaken met vrijwilligerswerk.
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Subsidiecriteria
1A.

Ten behoeve van open jeugd- en jongerenwerk gericht op de doelgroep 4 t/m 12 jaar:




1B.

Ten behoeve van open jeugd- en jongerenwerk gericht op de doelgroep 13 tot 21 jaar:




2.

De subsidieaanvrager moet open activiteiten organiseren die gericht zijn op
jeugdigen in de leeftijd van 13 tot 21 jaar.
De open activiteiten moeten regelmatig (minimaal 10 maal per jaar) in de open
jongerencentra of vergelijkbare accommodaties worden aangeboden.
Peildatum bepaling aantal kerninwoners: 1 januari van het jaar voorafgaand aan de
betreffende subsidieperiode.
Ten behoeve van kindervakantiewerkorganisaties:





3.

Activiteiten moeten gericht zijn op jeugd van de basisschool en vinden plaats in de
zomervakantie.
Het subsidie per deelnemer is gebaseerd op een activiteitenaanbod van minimaal 4
activiteiten. Een activiteit beslaat een dag
Peildatum bepaling aantal deelnemers: deelnemerslijst van het jaar voorafgaand aan
de subsidieperiode.
Ten behoeve van specifieke jeugdverenigingen (waterscouting):





4.

De subsidieaanvrager biedt in verenigingsverband in de verenigingsaccommodatie
wekelijks activiteiten aan jeugdigen.
De instelling heeft ten minste 15 actieve leden.
Peildatum bepaling aantal actieve leden: 1 januari van het jaar voorafgaand aan de
betreffende subsidieperiode.
Ten behoeve van het gespecialiseerd jeugd- en jongerenwerk:





5.

De subsidieaanvrager moet open activiteiten organiseren die gericht zijn op
jeugdigen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar.
De open activiteiten moeten regelmatig (minimaal 10 maal per jaar) in de open
jongerencentra of vergelijkbare accommodaties worden aangeboden.
Peildatum bepaling aantal kerninwoners: 1 januari van het jaar voorafgaand aan de
betreffende subsidieperiode.

De subsidieaanvrager moet regelmatig gespecialiseerde en laagdrempelige
activiteiten aanbieden en/of een zomerkamp organiseren die gericht zijn op
jeugdigen en jongeren met verschillende mogelijkheden en beperkingen.
Peildatum bepaling aantal kerninwoners c.q. deelnemers: 1 januari van het jaar
voorafgaand aan de betreffende subsidieperiode dan wel de deelnemerslijst van het
jaar voorafgaand aan de betreffende subsidieperiode. .
Ten behoeve van speeltuinorganisatie en/of zwembadaccommodatie:
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Klein onderhoud speeltoestellen
Klein onderhoud van de speeltoestellen wordt uitgevoerd door de stichting. Daartoe
behoren in elk geval de volgende activiteiten:
- schoonhouden van de speeltoestellen
- het verven van de speeltoestellen
- kleine reparaties aan de speeltoestellen



Onderhoud terrein en winkelgebouw/zwembad
Onderhoud terrein en winkelgebouw/zwembad wordt uitgevoerd door de stichting.
Daartoe behoren in elk geval de volgende activiteiten:
- het verwijderen van zwerfvuil
- het legen van de vuilnisbakken
- het onkruidvrij houden van de (val)ondergronden van de speeltoestellen
- het onderhoud van het aanwezige gebouw(en)/zwembad



Overige verplichtingen
De stichting is verantwoordelijk voor het tijdig openstellen en weer sluiten van de
speeltuin en/of zwembad.

5A.

Ten behoeve van de speeltuinorganisatie Stichting Speeltuin Wessem (De Roetsj):



Er worden speelmogelijkheden geboden voor jeugdigen tot 12 jaar.
De speelmogelijkheden worden bij voorkeur het gehele jaar aangeboden.

5B.
Ten behoeve van de zwembadaccommodatie inclusief speeltuin Stichting
Weerderhof:



Er worden zwem- en speelmogelijkheden geboden voor jeugdigen tot 21 jaar.
De speelmogelijkheden worden bij voorkeur het gehele jaar aangeboden.

Bijdrage
1. Per open jeugd- en jongerenwerkorganisatie:





100% van de huur/belasting/energiekosten met een maximum van het in de
beschikking tot subsidieverlening genoemd bedrag.
Een bedrag per kerninwoner in de leeftijd 4 t/m 12 jaar van: € 4,00 met een
minimum subsidiebedrag van € 700,00.
Een bedrag per kerninwoner in de leeftijd 13 tot 21 jaar van: € 6,00 met een
minimum subsidiebedrag van € 1.000,00.
Een bedrag voor de gezamenlijke organisatie van één zomerspektakel voor jongeren
uit de gehele gemeente Maasgouw van € 1.500,00.
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2. Per kindervakantiewerkorganisatie:




Een basisbedrag:
- tot 50 deelnemers € 350,00
- 50 tot 100 deelnemers € 700,00
- 100 tot 150 deelnemers € 1.050,00
- 150 tot 200 deelnemers € 1.225,00
- 200 tot 250 deelnemers € 1.400,00
- 250 tot 300 deelnemers € 1.575,00
- 300 en meer deelnemers € 1.750,00
Alsmede een bedrag per deelnemend kind van: € 9,50.

3. Specifieke jeugdverenigingen (waterscouting):



Per jeugdvereniging een bijdrage in de huur/energiekosten van 100% met een
maximum van € 4.800,00.
Per jeugdvereniging een bijdrage per actief lid in de leeftijd tot 21 jaar van € 18,00.

4. Gespecialiseerd jeugd- en jongerenwerk:
Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-Limburg een bedrag per inwoner van
0,17. Dit bedrag is afhankelijk van toekomstige subsidieafspraken met de
regiogemeenten.
5A.

Stichting Speeltuin Wessem (De Roetsj): een vast bedrag van € 2.416,00.

5B.

Stichting Weerderhof: een vast bedrag van € 20.000,00.

€
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Deelverordening kerkgenootschappen
Het doel van de “Deelverordening kerkgenootschappen” is het bevorderen van sociaal
maatschappelijk werk door kerken.

Grondslag
Artikel 2 lid 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Maasgouw 2017.

Soort subsidie
Meerjarige stimuleringssubsidie aan in de gemeente gevestigde kerkgenootschappen met
volledige rechtspersoonlijkheid.

Indienprocedure
Schriftelijk vóór 1 juni voorafgaand aan de subsidieperiode bij burgemeester en wethouders.

Beleidsdoelen
Het bevorderen van sociaal maatschappelijk werk (begeleiding bij ziekte, sterven,
rouwverwerking en opvang in crisissituaties verzorgen) door kerkgenootschappen.

Subsidiecriteria
Peildatum bepaling aantal kerninwoners: 1 januari van het jaar voorafgaand aan de
betreffende subsidieperiode.

Bijdrage




Aan katholieke parochies een bedrag per kerninwoner gebaseerd op 80% van de
inwoners van de betreffende kern van: € 0,54.
Aan de Protestantse Gemeente Maasbracht een bedrag per kerninwoner gebaseerd
op 4% van de inwoners van de gemeente Maasgouw van: € 0,54.
Aan de Evangeliegemeente City Life Church Midden-Limburg per kerninwoner
gebaseerd op 1% van de inwoners van de gemeente Maasgouw van: € 0,54.
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Deelverordening kunst en cultuur
Het doel van de “Deelverordening kunst en cultuur is het behouden en toegankelijk maken
van (jaarlijks terugkerende) culturele activiteiten voor de gemeente en haar inwoners.

Grondslag
Artikel 2 lid 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Maasgouw 2017.

Soort subsidie
Meerjarige stimuleringssubsidie aan in de gemeente gevestigde vrijwilligersorganisaties met
volledige rechtspersoonlijkheid.

Indienprocedure
Schriftelijk vóór 1 juni voorafgaand aan de subsidieperiode bij burgemeester en wethouders.

Beleidsdoelen



Behoud, toegankelijk en zichtbaar maken van (jaarlijks terugkerende) culturele
activiteiten voor de gemeente Maasgouw en haar inwoners.
Het bevorderen van de cultuurdeelname van alle inwoners van de gemeente
Maasgouw.

Subsidiecriteria
De (jaarlijkse) culturele activiteiten moeten toegankelijk zijn voor de gehele gemeente
Maasgouw.

Bijdrage
A. Jaarlijkse activiteiten
1. Stichting Eurofestival: Het bieden van een open podium voor jeugdige hafabra-orkesten.
Een vast bedrag als bijdrage in de organisatiekosten van € 825,00.
2. Stichting Kaarsenfeest Stevensweert: Open laagdrempelig cultureel evenement in de
adventstijd.
Een vast bedrag als bijdrage in de organisatiekosten van € 500,00.
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3. Stichting Maasgouw Mania: Het bieden van een open podium voor jeugdige
popmuzikanten.
Een vast bedrag als bijdrage in de organisatiekosten van € 825,00.
4. Stichting Kunst- en Cultuurweekend Maasgouw: Het bieden van een laagdrempelig
podium voor lokale amateurkunstenaars.
Een vast bedrag als bijdrage in de organisatiekosten van € 825,00.
5. Stichting Linner Revue: Open laagdrempelig cultureel evenement in de kern Linne dat
éénmaal per twee jaar wordt georganiseerd.
Een vast bedrag per twee jaar als bijdrage in de organisatiekosten van € 825,00.
6. Stichting Torna – Torna Cultura: De stichting organiseert regelmatig, enkele keren per jaar,
culturele bijeenkomsten in de vorm van een cultureel café.
Een vast bedrag als bijdrage in de organisatiekosten van € 825,00.
7. Voor de organisatie van één jaarlijkse kunstroute door de gemeente Maasgouw is een
bijdrage beschikbaar van € 1.000,00.
B. Overigen
1. Stichting Kré-Aktief: In standhouden laagdrempelige voorziening door vrijwilligers in de
kernen ten behoeve van de uitvoering door en voor volwassenen van laagdrempelige
cursussen met een leerzaam en ontspannend karakter. De cursussen vinden wekelijks
plaats in de periodes januari t/m mei en van september t/m december.
Een vast bedrag van € 1.500,00 alsmede een bijdrage van 90% in de huurkosten van de
cursuslokalen in De Spil met een maximum van het in de beschikking tot
subsidieverlening genoemd bedrag.
2. Fotoclub De Sluiter: De fotoclub organiseert één keer per twee jaar een openbaar
toegankelijke digitale fotowedstrijd (via sociale media) voor de inwoners van de
gemeente Maasgouw. In overleg kunnen de winnende foto(‘s) gepubliceerd worden via de
sociale media van de gemeente Maasgouw en/of de beamer in de Passentenhaven in het
gemeentehuis in Maasbracht..
Een vast bedrag als bijdrage in de organisatiekosten van € 220,00.
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Deelverordening leidraad subsidiering
landelijke, provinciale en
regionale/lokale specifieke organisaties
Het doel van de “Deelverordening leidraad subsidiëring landelijke, provinciale en
regionale/lokale specifieke organisaties” is onderscheid te maken in de
verantwoordelijkheden omtrent de subsidiëring van landelijke, provinciale en
regionale/lokale organisaties en het ondersteunen van de regionale en/of lokale
organisaties.

Grondslag
Artikel 2 lid 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Maasgouw 2017.

Soort subsidie
Meerjarige stimuleringssubsidie aan in de gemeente gevestigde vrijwilligersorganisaties met
volledige rechtspersoonlijkheid.

Indienprocedure
Schriftelijk vóór 1 juni voorafgaand aan de subsidieperiode bij burgemeester en wethouders.

Verantwoordelijkheidsverdeling




Landelijke organisaties worden geacht gesteund te worden door de rijksoverheid.
Provinciale organisaties worden geacht gesteund te worden door de provinciale
overheid.
Regionale of lokale organisaties kunnen worden gesteund door de gemeentelijke
overheid.

Beleidsdoelen




Het ondersteunen van regionale of lokale specifieke of informele (zorg)organisaties in
hun belangenbehartiging en ontplooien van een regelmatig activiteitenaanbod voor
aangesloten patiënten of deelnemers, oorlogsslachtoffers en veteranen.
Stimuleren dat langdurig zieke personen alsmede oorlogsslachtoffers en veteranen
woonachtig in de gemeente Maasgouw kunnen deelnemen aan de specifieke
activiteiten van de regionale/lokale organisaties voor patiënten, oorlogsslachtoffers
en veteranen.
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Subsidiecriteria



Onder regionale/lokale specifieke organisaties wordt verstaan:
Patiëntenorganisaties en organisaties voor oorlogsslachtoffers en veteranen.
Peildatum bepaling aantal actieve leden: 1 januari van het jaar voorafgaand aan de
betreffende subsidieperiode.

Bijdrage
1.
2.

3.

Patiëntenorganisaties ontvangen een bijdrage per actief lid woonachtig in de
gemeente Maasgouw van: € 14,00.
Toon Hermanshuizen Roermond en Weert ontvangen een bijdrage van € 0,30 per
inwoner. Verdeling vindt plaats volgens de verhouding: 90% voor Roermond en 10%
voor Weert.
Belangenorganisaties van oorlogsslachtoffers en veteranen ontvangen een bijdrage
per actief lid woonachtig in de gemeente Maasgouw van € 20,00.
.
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Deelverordening
ontwikkelingssamenwerking
Het doel van de “Deelverordening ontwikkelingssamenwerking” is het leveren van een
bijdrage aan de realisatie van de Global Goals.

Grondslag
Artikel 2 lid 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Maasgouw 2017.

Soort subsidie
Meerjarige stimuleringssubsidie aan de in de gemeente gevestigde Stichting Platform
Ontwikkelingssamenwerking Maasgouw.

Indienen procedure
Schriftelijk vóór 1 juni voorafgaand aan de subsidieperiode bij burgemeester en wethouders.

Beleidsdoelen
Het leveren van een bijdrage aan de realisatie van de Global Goals door ondersteuning van
concrete duurzame projecten in ontwikkelingslanden en door educatie hierover in het
basisonderwijs alsmede door het informeren van de inwoners door middel van lezingen en
publicaties.

Subsidiecriteria







Te ondersteunen projecten in ontwikkelingslanden zijn gericht op duurzaamheid en
dienen zoveel mogelijk een relatie te hebben met inwoners of ex-inwoners van de
gemeente Maasgouw.
Jaarlijks dienen op de basisscholen in de gemeente één of meer gastlessen te worden
verzorgd dan wel wordt er op een andere wijze invulling gegeven in overleg met de
schooldirecties. De Global Goals dienen hierbij in elk geval aandacht te krijgen.
Als richtlijn geldt dat 50% van de subsidie aan projecten mag worden besteed en 50%
aan educatie.
Er dienen regelmatig publicaties en lezingen worden verzorgd over de activiteiten
van het platform.
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Bijdrage
De Stichting Platform Ontwikkelingssamenwerking Maasgouw ontvangt een vast bedrag per
jaar van: € 7.834,00.
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Deelverordening ouderenverenigingen en
lokale koepelorganisaties voor ouderen
Het doel van de “Deelverordening ouderenverenigingen en lokale koepelorganisaties voor
ouderen” is het bevorderen van de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van
ouderen.

Grondslag
Artikel 2 lid 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Maasgouw 2017.

Soort subsidie
Meerjarige stimuleringssubsidie aan in de gemeente gevestigde vrijwilligersorganisaties met
volledige rechtspersoonlijkheid.

Indienprocedure
Schriftelijk vóór 1 juni voorafgaand aan de subsidieperiode bij burgemeester en wethouders.

Beleidsdoelen





Het bevorderen van actieve (lichamelijke of geestelijke) maatschappelijke
participatie.
Het ondersteunen van ouderen in hun streven naar integratie.
De doelgroep betrekken en motiveren tot deelname aan vrijwilligerswerk.
Belangenbehartiging.

Subsidiecriteria
1. Inzake ouderenverenigingen:


De vereniging moet ten minste actieve 15 leden tellen.

2. Inzake de lokale koepelorganisatie van ouderen:



De lokale koepelorganisatie moet ten minste 100 actieve leden tellen.
Per landelijke koepelorganisatie voor ouderen wordt slechts één lokale afdeling
gesubsidieerd.

3. Peildatum bepaling aantal actieve leden: 1 januari van het jaar voorafgaand aan de
betreffende subsidieperiode.
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Bijdrage
1. Per ouderenvereniging:





Een basisbedrag van:
- tot 75 actieve leden € 150,00
- 75 tot 150 actieve leden € 300,00
- 150 tot 225 actieve leden € 450,00
- 225 en meer actieve leden € 600,00
Alsmede een bedrag per actief lid van € 10,50.
Voorts een bedrag per actief lid van € 2,50 mits de ouderenvereniging als geheel is
aangesloten bij een koepelorganisatie voor ouderen.

2. Per lokale koepelorganisatie:




Een basisbedrag van:
- 100 tot 150 actieve leden € 300,00
- 150 tot 225 actieve leden € 450,00
- 225 en meer actieve leden € 600,00
Alsmede een bedrag per actief lid van € 4,50.
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Deelverordening sportverenigingen en
Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO)
Het doel van de “Deelverordening sportverenigingen en Meer Bewegen voor Ouderen” is
het stimuleren van het beoefenen van een of meerdere takken van sport en het gebruik van
(gemeentelijke) binnensportaccommodaties en/of buitensportaccommodaties in de
gemeente Maasgouw.
Het betreft hier ook de takken van sport gericht op de sporter met een verstandelijke en/of
lichamelijke beperking.
In het kader van Meer Bewegen voor Ouderen is sociale (bewegings)participatie, preventie
van zorg en integratie van belang. Instandhouding van de bestaande Maasgouwse
initiatieven en bevordering van bewegingsactiviteiten voor ouderen zijn hierbij leidend.

Grondslag
Artikel 2 lid 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Maasgouw 2017.

Soort subsidie
Meerjarige stimuleringssubsidie aan in de gemeente gevestigde vrijwilligersorganisaties met
volledige rechtspersoonlijkheid. Voor in Maasgouw gevestigde intergemeentelijke
sportverenigingen met een aanwijsbaar substantieel aantal leden uit Maasgouw kan
maatwerk worden toegepast.
Overeenkomstig artikel 3 lid 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Maasgouw
2017, heeft het college besloten voor initiatieven voor Meer Bewegen voor Ouderen die
bewegingsactiviteiten voor ouderen aanbieden, af te wijken van het gestelde in artikel 3 lid
1. Daarmee kan aan instellingen zonder volledige rechtsbevoegdheid of aan natuurlijke
personen deze subsidie worden verleend.

Indienprocedure
Schriftelijk vóór 1 juni voorafgaand aan de subsidieperiode bij burgemeester en wethouders.

Beleidsdoelen
A. Ten behoeve van de sportverenigingen:



Door middel van sport een positieve bijdrage leveren aan integratie en
(beweeg)participatie in de samenleving.
Het bevorderen van de gezondheid en bewustwording gezonde leefstijl.
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Het stimuleren van de beoefening van een of meerdere sporten in
verenigingsverband in een (gemeentelijke) binnensportaccommodatie en/of op een
buitensportaccommodatie van de gemeente Maasgouw.
De sporter met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking in staat stellen door
middel van sport te participeren in de samenleving.
Het behoud van het aanbod van activiteiten in de kernen.

B. Ten behoeve van Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO) initiatieven:



Het stimuleren van openbare activiteiten op het gebied van volkscultuur en de
inbedding ervan in de gemeenschap.
Het stimuleren van volkscultuur onder jeugd en jongeren, zodat deze levend wordt
gehouden wordt als heel belangrijk gezien.

Subsidiecriteria
1.

Ten behoeve van binnensportverenigingen:




2.

De beoefening van de binnensporten vindt plaats in verenigingsverband en zonder
professionele doeleinden.
De vereniging moet ten minste 15 actief sportende leden tellen.
Peildatum bepaling aantal leden: 1 januari van het jaar voorafgaand aan de
betreffende subsidieperiode.
Ten behoeve van buitensportverenigingen:








De subsidie wordt toegekend op basis van een bijdrage in het aantal sportende leden
tot 21 jaar met daarnaast voor de voetbal- en tennisverenigingen een vast bedrag op
basis van het aantal velden/banen alsmede een tegemoetkoming in
zelfwerkzaamheid op basis van het aantal velden/banen.
Onder zelfwerkzaamheid worden de volgende werkzaamheden verstaan:
- Het speelklaar maken en het onderhouden van de banen/velden
- Het beregenen van de banen/velden voor zover noodzakelijk
- Het onderhoud van het straatwerk
- Het onderhoud van de baanafscheiding/veldafscheiding
- Het dagelijks reinigen van de binnen- en buitenaccommodatie
- Bladruimen
- Het onderhoud en de vervanging van de tennisnetten/voetbalnetten
- Het vervangen van de lampen van de baanverlichting/veldverlichting en
algemene verlichting
De vereniging moet ten minste 15 actief sportende leden tellen.
De beoefening van de buitensporten vindt plaats in verenigingsverband en zonder
professionele doeleinden.
Peildatum bepaling aantal leden: 1 januari van het jaar voorafgaand aan de
betreffende subsidieperiode.
Verenigingen betalen de door de gemeente vastgestelde huurtarieven.
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3.

Ten behoeve van specifieke sportverenigingen:
De beoefening van de specifieke sporten vindt plaats in verenigingsverband en zonder
professionele doeleinden (gericht op de sporter met een verstandelijke en/of
lichamelijke beperking).

4.

Ten behoeve van Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO):






Subsidie wordt uitsluitend verleend aan initiatieven die bewegingsactiviteiten voor
ouderen organiseren onder begeleiding van een MBvO-docent(e) of vergelijkbaar;
Hierop worden uitgezonderd de MBvO-activiteiten die door
(binnen)sportverenigingen worden aangeboden en die gelijk zijn aan de
hoofdsportactiviteit van de betreffende (binnen)sportvereniging.
Subsidie wordt uitsluitend verleend voor het deelnemen aan groepsactiviteiten.
De organisatie moet ten minste 10 actieve deelnemers tellen.
Peildatum bepaling aantal deelnemers: 1 januari van het jaar voorafgaand aan de
betreffende subsidieperiode.

Bijdrage
1.

Per binnensportvereniging:



2.

Per buitensportvereniging:



3.

Een bedrag per actief sportend jeugdlid tot 21 jaar van € 18,00.
Aanvullend voor voetbalvereniging en tennisvereniging:
-

Per voetbalvereniging een basisbedrag van € 462,00 per veld en per
tennisvereniging een basisbedrag van € 357,00 per baan.

-

Een zelfwerkzaamheidbijdrage van € 991,00 per voetbalvereniging per veld en
een zelfwerkzaamheidbijdrage van € 875,00 per tennisvereniging per baan mits
door de ontvanger uitvoering wordt gegeven aan een tussen hem en de
gemeente overeengekomen pakket aan zelfwerkzaamheid.

Per specifieke sportvereniging:



4.

Een basisbedrag per actief sportend lid van € 18,00.
Aanvullend: een bedrag per actief sportend jeugdlid tot 21 jaar van € 36,00.

Sportvereniging Gehandicapten Midden-Limburg: een vast bedrag van € 325,00.
Stichting Basissport Limburg: een vast bedrag van € 850,00.
Per Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO) initiatief:
Een bedrag per actieve deelnemer van € 18,00.
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5.

Overige sport:



Cycling Team Limburg: Voor de organisatie van de jaarlijkse jeugdwielerdag “In het
Gouden Hoefijzer” in de gemeente Maasgouw een vast bedrag van € 1.000,00.
Huis van de Sport, onderdeel “Iedereen kan sporten Midden-Limburg”: Voor de
stimulering, integratie en promotie van sportdeelname door inwoners met een
fysieke of psychische handicap een bedrag van € 0,35 per inwoner.
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Deelverordening volkscultuur en
folklore
Het doel van de “Deelverordening volkscultuur en folklore” is het is het in standhouden van
de volkscultuur en het stimuleren hiervan onder jongeren.

Grondslag
Artikel 2 lid 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Maasgouw 2017.

Soort subsidie
Meerjarige stimuleringssubsidie aan in de gemeente gevestigde vrijwilligersorganisaties met
volledige rechtspersoonlijkheid.

Indienprocedure
Schriftelijk vóór 1 juni voorafgaand aan de subsidieperiode bij burgemeester en wethouders.

Beleidsdoel



Het stimuleren van openbare activiteiten op het gebied van volkscultuur en de
inbedding ervan in de gemeenschap.
Het stimuleren van volkscultuur onder jongeren, zodat deze levend wordt gehouden
wordt als heel belangrijk gezien.

Subsidiecriteria
1.

2.

3.

4.
5.

De activiteiten van het Oranjecomité, Sint Maartencomité of Sint Nicolaascomité
moeten expliciet worden georganiseerd voor alle (kern)inwoners van de gemeente
Maasgouw in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar. Voor wat betreft de intocht van St.
Nicolaas neemt de kern Maasbracht een centrale plaats in met regionale uitstraling.
De carnavalsactiviteiten voor volwassenen (minimaal drie) moeten expliciet worden
georganiseerd voor de gehele kern binnen de gemeente Maasgouw. Organisatie van
een carnavalsoptocht is een verplichte activiteit.
De kindercarnavalsactiviteiten (minimaal drie) moeten expliciet worden
georganiseerd voor de gehele doelgroep binnen de gemeente Maasgouw c.q.
desbetreffende gemeentekern(en).
De schutterij moet ten minste 15 geüniformeerde leden tellen.
Basisscholen die deelnemen aan het jeugd-OLS doen dit in samenwerking met de
lokale schutterijen.
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6.

Subsidie wordt niet verleend, indien de activiteit al door een al in dezelfde dorpskern
bestaande en gesubsidieerde stichting of vereniging wordt uitgevoerd.
Peildatum bepaling aantal kerninwoners/leden: 1 januari van het jaar voorafgaand
aan de betreffende subsidieperiode.

7.

Bijdrage
Oranjecomité



Per Oranjecomité per jaar een vast bedrag van € 250,00.
Alsmede een bedrag per kerninwoner in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar € 1,35.

St. Maartencomité



Per St. Maartencomité per jaar een vast bedrag van € 100,00.
Alsmede een bedrag per kerninwoner in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar € 0,20.

St. Nicolaascomité






Per St. Nicolaascomité, met uitzondering van de kern Maasbracht, een vast bedrag
van € 150,00.
Voor het St. Nicolaascomité van Maasbracht een vast bedrag van € 400,00.
Alsmede voor elk St. Nicolaascomité een basisbedrag per aantal kerninwoners in de
leeftijd van 0 t/m 12 jaar:
- tot 200 kerninwoners € 150,00
- 200 tot 250 kerninwoners € 200,00
- 250 tot 300 kerninwoners € 250,00
- 300 tot 350 kerninwoners € 300,00
- 350 tot 400 kerninwoners € 350,00
- 400 tot 450 kerninwoners € 400,00
- 450 tot 500 kerninwoners € 450,00
- 500 tot 550 kerninwoners € 500,00
- 550 tot 600 kerninwoners € 550,00
- 600 en meer kerninwoners € 600,00
Alsmede een bedrag per kerninwoner in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar € 0,35.

Carnaval






Per kern ontvangt één organisatie voor jeugdcarnavalsactiviteiten een vast bedrag
van € 600,00.
Alsmede een bedrag per kerninwoner van 0 t/m 21 jaar van € 0,80.
Per kern ontvangt één organisatie (zijnde de organisatie naar welke de betreffende
kern tijdens carnavalstijd is vernoemd) voor volwassenencarnaval een vast bedrag
van € 400,00.
Alsmede een bedrag per kerninwoner van € 0,15.
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Schutterij





De schutterij ontvangt een basisbedrag van:
- Tot 15 actieve geüniformeerde leden € 200,00
- 15 tot 25 actieve geüniformeerde leden € 400,00
- 25 tot 35 actieve geüniformeerde leden € 600,00
- 35 en meer geüniformeerde actieve leden € 800,00
Alsmede een bedrag per geüniformeerd actief lid van: € 45,00.
Indien een schutterij bij het jaarlijkse Oud Limburgse Schuttersfeest (OLS) zich plaatst
voor en deelneemt aan de zogenaamde "kavelronde", dan is voor het busvervoer een
bedrag van maximaal € 350,00 beschikbaar.

Jeugd-OLS
Aan het jeugd-OLS wordt door Maasgouwse basisscholen, in samenwerking met lokale
schutterijen, deelgenomen. De deelnemende basisschool ontvangt een vast bedrag van
€ 500,00.
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Deelverordening vrouwenverenigingen
Het doel van de "Deelverordening vrouwenverenigingen" is het bevorderen van de sociale
vaardigheden en participatie in de maatschappij.

Grondslag
Artikel 2 lid 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Maasgouw 2017.

Soort subsidie
Meerjarige stimuleringssubsidie aan in de gemeente gevestigde vrijwilligersorganisaties met
volledige rechtspersoonlijkheid.

Indienprocedure
Schriftelijk vóór 1 juni voorafgaand aan de subsidieperiode bij burgemeester en wethouders.

Beleidsdoelen



Het ondersteunen van vrouwen in hun streven naar sociale en maatschappelijke
participatie.
Een bijdrage leveren aan maatschappelijke veranderingsprocessen in kleine kernen.

Subsidiecriteria



De vereniging telt ten minste 15 actieve leden.
Peildatum bepaling aantal leden: 1 januari van het jaar voorafgaand aan de
betreffende subsidieperiode.

Bijdrage




Een basis bedrag per vereniging van:
- tot 50 actieve leden € 250,00
- 50 tot 100 actieve leden € 350,00
- 100 en meer actieve leden € 400,00
Een bedrag per actief lid van € 6,50.
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Deelverordening zang- en
toneelverenigingen
Het doel van de “Deelverordening zang- en toneelverenigingen” is het stimuleren van
activiteiten op het gebied van koorzang en toneel in de gemeente Maasgouw.

Grondslag
Artikel 2 lid 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Maasgouw 2017.

Soort subsidie
Meerjarige waarderingssubsidie aan in de gemeente gevestigde vrijwilligersorganisaties met
volledige rechtspersoonlijkheid.

Indienprocedure
Schriftelijk vóór 1 juni voorafgaand aan de subsidieperiode bij burgemeester en wethouders.

Beleidsdoelen




Stimuleren van de beoefening en openbaar optreden van koorzang en toneel in
verenigingsverband in de gemeente Maasgouw.
Het behoud van het aanbod van activiteiten in de kernen en spreiding van
activiteiten over de verschillende kernen.
Inbedding van de amateurkunstverenigingen in de openbare activiteiten voor de
lokale gemeenschap.

Subsidiecriteria




De beoefening van koorzang en toneel vindt plaats in verenigingsverband en zonder
professionele doeleinden.
De zangvereniging moet, met uitzondering van de kerkkoren, ten minste 10 actief
zingende leden tellen.
Peildatum bepaling aantal leden: 1 januari van het jaar voorafgaand aan de
betreffende subsidieperiode.
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Bijdrage
1. Voor zangverenigingen:




Een basisbedrag per zangvereniging van:
- tot 30 actief zingende leden € 750,00
- 30 tot 45 actief zingende leden € 1.125,00
- 45 en meer actief zingende leden € 1.500,00
Alsmede per actief zingend lid € 22,50.

2. Voor kerkkoren:
Een vast bedrag van: € 375,00.
3. Voor toneelverenigingen:
Een vast bedrag als bijdrage in de organisatiekosten van € 1.100,00.
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Deelverordening Zonnebloem
organisaties
Het doel van de "Deelverordening Zonnebloem organisaties” is het in stand houden van
bezoekwerk en organisatie en begeleiding van ontspanningsactiviteiten voor de doelgroep.

Grondslag
Artikel 2 lid 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Maasgouw 2017.

Soort subsidie
Meerjarige stimuleringssubsidie aan in de gemeente gevestigde vrijwilligersorganisatie met
volledige rechtsbevoegdheid.

Indienprocedure
Schriftelijk vóór 1 juni voorafgaand aan de subsidieperiode bij burgemeester en wethouders.

Beleidsdoel
Het in stand houden van bezoekwerk en organisatie van ontspanningsactiviteiten ten
behoeve van mensen met een fysieke beperking door ziekte, leeftijd en handicap vanaf 18
jaar. Het gaat dan vooral om mensen voor wie persoonlijk contact en deelname aan het
maatschappelijk leven niet vanzelfsprekend zijn.

Subsidiecriteria
Peildatum bepaling aantal kerninwoners: 1 januari van het jaar voorafgaand aan de
betreffende subsidieperiode.

Bijdrage
Per kern ontvangt één Zonnebloemorganisatie:



Een vast bedrag van: € 500,00.
Alsmede een bedrag per kerninwoner vanaf 21 jaar van: € 0,25.
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