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1. Inleiding
Deze beleidsregels subsidie 2011 gemeente Landsmeer sluiten aan op de
Subsidieverordening 2011 gemeente Landsmeer en de nota beleidskader 2011
gemeente Landsmeer.
De beleidsregels zijn een praktische uitwerking van de verordening en het beleidskader.
Deze drie documenten omvatten samen het subsidiebeleid, kennen een onderlinge
samenhang en vormen een onlosmakelijk geheel samen met de Algemene wet
bestuursrecht.
In de subsidieverordening staan de technische eisen, die aan de subsidie worden
gesteld, vermeld. In de nota beleidskader stelt de gemeenteraad de kaders van het
beleid vast waarbinnen het college subsidie verleend.
Beleidsregels zijn regels die de gemeente opstelt om de uitwerking van gewenst beleid
vorm te geven zoals in de nota beleidskader is gesteld.

2. Subsidiebeleid en de Wmo
In de nota beleidskader is aangegeven dat het nieuwe subsidiebeleid meer dan het
bestaande beleid zal aansluiten op de Wet maatschappelijke ondersteuning. In dit kader
worden de volgende prioritaire doelgroepen benoemd.
Jeugdigen
Voor deze doelgroep worden activiteiten gesubsidieerd die te maken hebben met het
deelnemen van jeugdigen in verenigingsverband. Uitgangspunt daarbij is
niet de betaalbaarheid, maar vooral het feit dat jongeren gestimuleerd worden deel te
nemen aan het verenigingsleven. Dat is in het belang van de verenigingen (verjonging),
in het belang van de jeugdigen (sociale vorming en ontwikkeling) en in het belang van
de samenleving (potentiële vrijwilligers die organisaties dragen).
Senioren en kwetsbare groepen
Centrale doelstelling van de Wmo is meedoen. Alle inwoners, jong en oud, met of
zonder beperking, moeten mee kunnen doen aan de samenleving. In de Wmo wordt
echter ook een grote eigen verantwoordelijkheid bij de inwoners gelegd. Eén van de
instrumenten die de gemeente ter beschikking heeft om doelstellingen uit de Wmo te
bereiken, is het verstrekken van subsidies ter bevordering van activiteiten die bijdragen
aan de gestelde beleidsdoelen.
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3. Beleidsregel Budgetsubsidie
3.1. Budgetsubsidies
Een budgetsubsidie is een subsidie aan een rechtspersoon voor structurele activiteiten
in de vorm van een budget, waarbij het subsidiebedrag is gerelateerd aan een bepaald
niveau van prestaties of activiteiten.
De subsidie wordt verleend op basis van een beschikking waarin de prestatieafspraken
en kwaliteitseisen zijn opgenomen.
3.2. Subsidiecriteria
1. Een subsidie wordt toegekend in de vorm van een budgetsubsidie indien de
jaarlijkse subsidie meer bedraagt dan € 5.000,-;
2. Voor de budgetsubsidies is de gemeentebegroting en vastgesteld beleid leidend;
3. De vaststelling van de subsidie vindt plaats aan de hand van de toetsing van de in
de beschikking gestelde prestatie- en kwaliteitsafspraken;
4. Indien de subsidieverlening de grens van € 100.000,- overschrijdt, is het overleggen
van een accountantsverklaring bij de aanvraag voor subsidievaststelling verplicht.
3.3. Subsidievoorwaarden
De te subsidiëren activiteiten en of diensten zijn van belang voor de inwoners van de
gemeente Landsmeer.
3.4 Berekeningsgrondslagen
Algemene berekeningsvoorwaarde
De berekening van de budgetsubsidie is gebaseerd op prestatieafspraken over de
activiteiten en of diensten en het budget dat hiervoor in de gemeentebegroting
beschikbaar is.
Bijzondere berekeningsvoorwaarden
Amateurkunst
Voor de amateurkunstverenigingen die de mogelijkheid bieden om onder deskundige
leiding aan jongeren tot 18 jaar muzieklessen te volgen wordt een budgetsubsidie
verstrekt op basis van een bedrag van € 175,- per Landsmeerse jeugdlid die een
opleiding volgt. Hiertoe dient een opgave van het aantal jeugdleden dat een instrument
bespeelt, met vermelding van het instrument dat zij bespelen, op de peildatum 1 januari
van het jaar voorafgaande aan het betreffende subsidiejaar te worden ingediend. Hierbij
dient een onderscheid gemaakt te worden tussen leden die woonachtig zijn in de
gemeente Landsmeer en leden die buiten de gemeente woonachtig zijn.
Tevens dient u bewijsstukken te overleggen waaruit blijkt dat de leerlingen een opleiding
volgen.
Voetbalverenigingen
Voetbalverenigingen waarvan de sportvelden voorzien zijn van kunstgrasvelden en de
kapitaalslasten zich vertalen in een hoger huurbedrag ontvangen een budgetsubsidie
gebaseerd op de afgestemde afspraken in het raadsvoorstel van 26 juni 2008 en in de
huurovereenkomst en de richtlijnen in de tabel sportverenigingen met accommodatie
voor de waarderingssubsidie.
3.5 Procedure
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1. Bij de vaststelling van de gemeentelijke begroting stelt de raad het subsidieplafond
voor de budgetsubsidies vast;
2. De aanvraag voor een budgetsubsidie wordt uiterlijk 1 mei van het jaar voorafgaande
aan het jaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft ingediend;
3. Indien de aanvraag na 1 mei door de gemeente wordt ontvangen, dan wordt de
aanvraag niet in behandeling genomen;
4. In het besluit tot subsidieverlening worden prestatieafspraken en kwaliteitseisen
opgenomen;
5. De subsidie wordt aan de hand van de gerealiseerde activiteiten en diensten
vastgesteld.
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4. Beleidsregel Waarderingssubsidie
4.1 Waarderingssubsidie
Met deze subsidievorm spreekt de gemeente met name haar waardering uit over het feit
dat de instelling activiteiten van structurele aard ontplooit die van belang zijn voor de
inwoners van de gemeente Landsmeer. De subsidieverlening en –vaststelling vinden in
één beschikking plaats. Er vindt achteraf geen verrekening van de subsidie plaats tenzij
de instelling ophoudt te bestaan.

4.2 Subsidiecriteria
1. Waardering voor die instellingen en verenigingen die actief gemeentelijke
beleidsuitgangspunten ondersteunen;
2. Een subsidie wordt toegekend in de vorm van een waarderingssubsidie indien de
jaarlijkse subsidie niet meer bedraagt dan € 5.000,-.
N.B.: De subsidie is onafhankelijk van de kosten en de baten van de te waarderen
activiteit.
4.3 Subsidievoorwaarden
Om voor subsidie in aanmerking te komen dienen de verenigingen, naast wat in de
subsidieverordening is gesteld, aan de volgende eisen te voldoen:
1. De vereniging is in Landsmeer gevestigd en de activiteiten vinden plaats in
Landsmeer;
2. De vereniging bestaat tenminste twee jaar;
3. De vereniging telt tenminste 15 actieve leden;
4. De activiteiten bij nieuwe aanvragen moeten een zinvolle aanvulling geven op het
bestaande aanbod in Landsmeer;
5. Bij sportverenigingen is het aantal jeugdleden op 1 januari van het jaar voorafgaand
aan het subsidiejaar bepalend voor de te verkrijgen subsidie.
Herberekening van het subsidiebedrag voor het daaropvolgend subsidiejaar vindt
alleen dan plaats als het aantal jeugdleden op 1 januari van een volgend jaar met
minimaal 10% wijzigt en er een andere factor van toepassing is. Dit kan zowel
positief als negatief uitwerken.
6. Bij de verenigingen voor amateurkunst is het aantal actieve leden op 1 januari van
het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar bepalend voor de te verkrijgen subsidie.
Herberekening van het subsidiebedrag vindt alleen dan plaats als het aantal actieve
leden op 1 januari van een volgend jaar het maximum van de huidige staffelklasse
met minimaal 10% overschrijdt.
4.4 Berekeningsgrondslagen
Een vereniging of instelling kan jaarlijks in aanmerking komen voor een
waarderingssubsidie wanneer er sprake is van een aantoonbaar maatschappelijk belang
voor de Landsmeerse samenleving. Voor de toekenning van het subsidiebedrag
hanteert de gemeente Landsmeer onderstaande richtlijnen.
Algemene berekeningsvoorwaarde
1. Normbedrag
a) Alle instellingen en verenigingen die in aanmerking komen voor een
waarderingssubsidie krijgen het normbedrag van € 150,-.
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b) Sportverenigingen met een eigen accommodatie die in aanmerking komen voor
een waarderingssubsidie krijgen het normbedrag van € 150,-.
c) Sportverenigingen die geen eigen accommodatie hebben en die geen
binnensport beoefenen en die in aanmerking komen voor een
waarderingssubsidie krijgen het normbedrag van € 75,-.
Bijzondere berekeningsvoorwaarden
2. Amateurkunst
Voor de verenigingen van de amateurkunst wordt een waarderingssubsidie verstrekt
in de vorm van een bedrag per categorie actieve Landsmeerse leden1.
Amateurkunst verenigingen die overeenkomstige activiteiten uitvoeren komen, in
zoverre het subsidieplafond dit toelaat, in aanmerking voor een waarderingssubsidie
op grond van het aantal actieve Landsmeerse leden.
Afhankelijk van het aantal actieve leden wordt een waarderingssubsidie verstrekt van
de factor (zoals vermeld in de tabel) vermenigvuldigd met het normbedrag
Aantal actieve leden
0 < 15
15 ≤ 30
30 ≤45
45 ≤60
60 ≤75
>75

Factor
0
4
5
6
7
8

Factor x normbedrag
€
0,€ 600,€ 750,€ 900,€ 1.050,€ 1.200,-

Tabel: amateurkunst

3. Sportverenigingen met accommodatie
Voor de sportverenigingen met een eigen accommodatie wordt een
waarderingssubsidie verstrekt in de vorm van een bedrag per categorie actieve
Landsmeerse jeugdleden.
Sportverenigingen die overeenkomstige activiteiten uitvoeren komen, in zoverre het
subsidieplafond dit toelaat, in aanmerking voor een waarderingssubsidie op grond
van het aantal actieve Landsmeerse jeugdsportleden. Afhankelijk van het aantal
jeugdleden wordt een waarderingssubsidie verstrekt van de factor (zoals vermeld in
de tabel) vermenigvuldigd met het normbedrag
Aantal jeugdleden
0 ≤ 25
25 ≤ 50
50 ≤100
100 ≤150
150 ≤200
200 ≤250
250 ≤300

Factor
0
2
4
6
8
10
12

Factor x normbedrag
€
0,€ 300,€ 600,€ 900,€ 1.200,€ 1.500,€ 1.800,-

Tabel: sportverenigingen met accommodatie

1

Onder actieve jeugdleden wordt verstaan jeugdleden die op regelmatige basis deelnemen aan
georganiseerde activiteiten.
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4. Binnensportverenigingen
Sportverenigingen die een zaalsport beoefenen ontvangen naast een bedrag per
categorie actieve Landsmeerse jeugdleden een aanvullende vaste “toeslag” van
€ 500,-. Binnensportverenigingen hebben namelijk minder mogelijkheden eigen
inkomsten te verwerven. Zij hebben geen eigen accommodatie en geen eigen
kantine. (zie tabel sportverenigingen zonder accommodatie)
5. Sportverenigingen zonder accommodatie
Voor de sportverenigingen zonder een eigen accommodatie en die geen binnensport
beoefenen wordt een waarderingssubsidie verstrekt in de vorm van een bedrag per
categorie actieve Landsmeerse jeugdleden.
Sportverenigingen die overeenkomstige activiteiten uitvoeren komen, in zoverre het
subsidieplafond dit toelaat, in aanmerking voor een waarderingssubsidie op grond
van het aantal actieve Landsmeerse jeugdsportleden. Afhankelijk van het aantal
jeugdleden wordt een waarderingssubsidie verstrekt van de factor (zoals vermeld in
de tabel) vermenigvuldigd met het normbedrag
Aantal jeugdleden
0 ≤ 25
25 ≤ 50
50 ≤100
100 ≤150
150 ≤200
200 ≤250
250 ≤300

Factor
0
2
4
6
8
10
12

Factor x normbedrag
€
0,€ 150,€ 300,€ 450,€ 600,€ 750,€ 900,-

Tabel: sportverenigingen zonder accommodatie

6. Sportactiviteiten voor ouderen en mensen met een beperking
Aan verenigingen die (recreatieve sportieve) activiteiten organiseren die met name
gericht zijn op ouderen en mensen met een beperking wordt een
waarderingssubsidie verstrekt op basis van afspraken.
7. Regionaal werkzame instellingen
Aan regionaal werkende instellingen die activiteiten organiseren ten behoeve van
zorg en welzijn wordt een waarderingssubsidie verstrekt op basis van regionaal
afgestemde afspraken
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4.5 Procedure
1. Bij de vaststelling van de gemeentelijke begroting stelt de raad het subsidieplafond
voor de waarderingssubsidies vast;
2. De aanvraag voor een waarderingssubsidie wordt uiterlijk 1 mei van het jaar
voorafgaande aan het jaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft ingediend;
3. Indien de aanvraag na 1 mei door de gemeente wordt ontvangen, dan wordt de
aanvraag niet in behandeling genomen;
4. De subsidieverlening en –vaststelling vinden in één beschikking plaats;
5. Om zowel het objectieve karakter als het gelijkheidsbeginsel te respecteren, worden
er voor de subsidietoekenningen uniforme berekeningsgrondslagen gehanteerd.
4.6 Overgangsregeling
Subsidieontvangers die in aanmerking komen voor een waarderingssubsidie, maar op
grond van de nieuwe beleidsregels ten opzichte van de toegekende subsidie over 2011
meer dan € 500,- aan financiële middelen moeten inleveren, kunnen op verzoek in
aanmerking komen voor een overgangsregeling. Dit houdt in dat afhankelijk van
teruggang in subsidie er een afbouw naar het nieuwe subsidiebedrag plaats vindt in drie
jaar.

Beleidsregels subsidie 2011 gemeente Landsmeer
Vastgesteld in de gemeenteraad: 31 mei 2011
Publicatie: 7 juni 2011

8

5. Beleidsregel Eenmalige subsidie
5.1. Eenmalige subsidieverzoeken
Met deze subsidievorm wil de gemeente eenmalige activiteiten aanmoedigen. De hoogte
van de subsidie bedraagt maximaal € 500,- per activiteit, en kan niet vaker dan
tweemaal voor dezelfde activiteit worden verleend. De subsidieverlening en –vaststelling
vinden in één beschikking plaats. Er vindt achteraf geen verrekening van de subsidie
plaats.
5.2. Subsidiecriterium
De te ondersteunen activiteit heeft een bijzonder en/of eenmalig karakter.
5.3. Subsidievoorwaarden
De activiteit moet gericht zijn op de Landsmeerse bevolking.
5.4. Procedure
1. Bij de vaststelling van de gemeentelijke begroting stelt de raad het subsidieplafond
voor de begrotingspost eenmalige subsidies vast;
2. Op de website van de gemeente Landsmeer wordt gepubliceerd dat een verzoek om
een eenmalige subsidie kan worden ingediend voor lokale eenmalige activiteiten.
Daarnaast wordt deze mededeling gepubliceerd in de Kompas;
3. De aanvraag van een eenmalige subsidie wordt beoordeeld, waarbij bij toekenning
een maximum geldt van € 500,-;
4. Aanvragen voor eenmalige subsidies worden jaarlijks op volgorde van binnenkomst
behandeld. De datum van ontvangst bij de gemeente van de volledige aanvraag is
bepalend;
5. Wanneer het budget volledig is ingezet, wijst het college ingediende verzoeken af,
met als reden overschrijding van het subsidieplafond (art. 4:25 Awb).
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