Beleidsregels welzijnssubsidies 2014
Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen
Artikel 1: Begripsbepalingen
Voor de toepassing van deze beleidsregels wordt verstaan onder:
a. Awb:
de Algemene wet bestuursrecht
b. gemeente:
de gemeente Baarle-Nassau
c. raad:
de gemeenteraad van Baarle-Nassau
d. college:
het college van burgemeester en wethouders van
de gemeente Baarle-Nassau
e. verordening:
de Subsidieverordening welzijn 2014
f. subsidie:
een subsidie als bedoeld in artikel 4:21 van de Awb,
inhoudende de aanspraak op financiële middelen,
door een bestuursorgaan verstrekt met het oog op
bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan
als betaling voor de aan het bestuursorgaan
geleverde goederen en diensten.
g. instelling:
een organisatie die rechtspersoonlijkheid bezit en die
zich ten doel stelt om zonder winstoogmerk
activiteiten te verrichten voor de gemeenschap van
Baarle-Nassau.
h. activiteit:
samenhangende werkzaamheden en handelingen
gericht op het belang van de gemeente en/of haar
inwoners en passend binnen het gemeentelijk
welzijnsbeleid.
i. subsidieplafond:
een bedrag zoals bedoeld in artikel 4:22 Awb, te
weten het bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak
ten hoogste beschikbaar is voor de verstrekking van
subsidies krachtens een bepaald wettelijk voorschrift.
j. ledenlijst:
een door de instelling aan te leggen en bij te houden
register waarin alle leden van de instelling
ingeschreven staan onder vermelding van naam,
adres, woonplaats en geboortedatum en dat bij het
indienen van een aanvraag om subsidie gewaarmerkt
dient te zijn door het bestuur van de instelling.
k. lid:
een natuurlijk persoon, die ingeschreven is in het
ledenregister van een instelling en die actief
werkzaam is ten behoeve van en/of actief deelneemt
aan de primaire activiteiten van de instelling.
l. jeugdlid:
een betalend lid van de instelling dat de leeftijd van 18
jaar nog niet heeft bereikt op 31 december van het
jaar waarvoor subsidie wordt verstrekt en zijn woonen verblijfplaats (aantoonbaar) in de gemeente
Baarle-Nassau heeft.
m. kern:
één van de drie dorpen die onderdeel uitmaken van
de gemeente Baarle-Nassau, te weten Castelré,
Ulicoten, Baarle-Nassau.
Artikel 2: reikwijdte regeling
1. Instellingen komen, op grond van deze regeling, in aanmerking voor subsidie voor de activiteiten
die vallen onder een van de in de volgende hoofdstukken van deze regeling genoemde
beleidsthema’s, waarbij zowel de instelling als de te subsidiëren activiteit moet voldoen aan de
voorwaarden en bepalingen in deze regeling en de verordening.
2. Subsidie wordt geweigerd voor zover door verstrekking van subsidie het subsidieplafond dan wel
het subplafond gedurende een tijdvak wordt overschreden.
3. Voor subsidie op grond van deze regeling komen niet in aanmerking:
a. Instellingen die hoofdzakelijk politieke, levensbeschouwelijke, religieuze of commerciële
doelstellingen nastreven;
b. Activiteiten die van politieke, levensbeschouwelijke, religieuze of commerciële aard zijn;

c. Instellingen en/of activiteiten die reeds door de gemeente op een andere manier dan op grond van
deze regeling worden bekostigd;
d. Oprichtingskosten van stichtingen en verenigingen.

Hoofdstuk 2
Onderverdeling in beleidsthema’s
Artikel 3
1. Het subsidieplafond voor het welzijnsbeleid wordt onderverdeeld in subplafonds. Hiervoor wordt het
welzijnsbeleid onderverdeeld in de volgende beleidsthema’s:
a.samenleven in wijk en buurt
b.jeugd en onderwijs
c.informatie, advies en cliëntondersteuning
d.kunst en cultuur
e.gezondheid
f.sport
Artikel 4
Bij de beoordeling van de subsidieaanvragen kunnen de hieronder vermelde uitgangspunten worden
betrokken:
a. preventie en vroegsignalering:
er wordt gestimuleerd dat inwoners zoveel mogelijk op eigen kracht kunnen participeren door het
wegnemen van mogelijke barrières. Gezondheids-, opvoedings- en ontwikkelingsproblemen worden
zoveel mogelijk voorkomen.
b. stimuleren van eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid:
er wordt gestimuleerd dat inwoners zoveel mogelijk op eigen kracht kunnen participeren door het
investeren in de eigen kracht en zelfredzaamheid van onze inwoners en het bieden van brede
ontwikkelingskansen.
c. versterken van de kracht van de samenleving (sociaal netwerk):
er wordt geïnvesteerd in het versterken van sociale netwerken en algemene voorzieningen, zodat
inwoners zoveel mogelijk in staat zijn om met behulp van hun netwerk op eigen kracht te participeren.
d. ondersteuning op maat:
er wordt ondersteuning op maat beschikbaar gesteld voor inwoners die (tijdelijk) niet in staat zijn om
zelfstandig of met behulp van hun netwerk te participeren door het creëren van een vangnet.
Hoofdstuk 3 Jaarlijkse subsidie
Artikel 5 Samenleven in wijk en buurt
1. Het college kan ten behoeve van het beleidsthema samenleven in wijk en buurt een jaarlijkse
subsidie verstrekken als de activiteiten gericht zijn op:
a. het betrekken van inwoners met een beperking;
b. het vergroten van de sociale samenhang en de onderlinge betrokkenheid, waarbij ontmoeting
tussen (verschillende groepen) inwoners een rol speelt. Deze activiteiten vinden bij voorkeur
plaats in multifunctionele accommodaties.
2. De onder lid 1 genoemde activiteiten worden voor alle inwoners van één kern georganiseerd, zijn
laagdrempelig en toegankelijk.
3. Een activiteit als bedoeld onder lid 1 kan voor subsidie in aanmerking komen als deze niet al met
gemeentelijke subsidie in één zelfde kern aangeboden wordt.
4. Ouderenbonden en/of ouderenverenigingen kunnen in aanmerking komen voor jaarlijkse subsidie
voor hun specifieke doelgroep.
5. Ouderenvereniging OKRA Minderhout kan eveneens voor hun specifieke doelgroep als bedoeld
onder lid 4 in aanmerking komen voor jaarlijkse subsidie daar waar het activiteiten betreft waar
aantoonbaar inwoners uit de kern Castelré gebruik van maken.
Artikel 6
De hoogte van het subsidiebedrag als bedoeld in artikel 5 wordt mede bepaald op grond van de
ingediende activiteitenplanning inclusief een begroting van de kosten.

Artikel 7
De hoogte van het subsidiebedrag als bedoeld in artikel 5 lid 5 wordt bepaald op grond van artikel 6
en een ledenlijst waarop alle leden vermeld staan. Hierbij wordt het aantal leden uit de gemeente
Baarle-Nassau op 1 januari van het kalenderjaar voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie wordt
aangevraagd als uitgangspunt gehanteerd.
Artikel 8
Het college kan als blijk van waardering een (extra) bedrag van € 150,- aan subsidie verstrekken aan
die welzijnsinstellingen welke voor de bedrijfsvoering afhankelijk zijn van de inzet van vrijwilligers.
Artikel 9 Jeugd en onderwijs
1. Het college kan ten behoeve van het beleidsthema jeugd en onderwijs een jaarlijkse subsidie
verstrekken als de activiteiten gericht zijn op:
a. het bieden van informatie en advies, en
b. het signaleren van problemen, of
c. het voorkomen van ontwikkelingsachterstanden bij kinderen en jongeren, of
d. het bieden van ondersteuning op maat voor kinderen en jongeren en hun ouders/verzorgers, of
e. ontwikkelingsstimulering voor alle jonge kinderen van 2 tot 4 jaar op kinderdagverblijven in de
gemeente Baarle-Nassau.
2. Onder kinderen en jongeren worden alle kinderen bedoeld van -9 maanden tot 23 jaar die hun
woon- en verblijfplaats hebben in de gemeente Baarle-Nassau.
3. Voor subsidie als bedoeld in lid 1 kan die instelling in aanmerking komen die onderdeel uitmaakt
van het CJG en/of die naar het oordeel van het college het meeste bijdraagt aan de te verrichten
activiteit(en) en/of aansluit bij dan wel aangesloten is bij het regionale samenwerkingsverband Regio
West-Brabant.
4. Voor subsidie als bedoeld in lid 1 onder e kunnen per afzonderlijke kern aangeboden worden.
Artikel 10
De hoogte van het subsidiebedrag als bedoeld in artikel 9 wordt mede bepaald op grond van de
ingediende activiteitenplanning inclusief een begroting van de kosten.
Artikel 11
De hoogte van het subsidiebedrag als bedoeld in artikel 10 wordt mede bepaald op grond van de
activiteitenplanning inclusief een begroting, een (jaar)gesprek en andere relevante informatie. Het
college kan desgewenst een subsidieovereenkomst opstellen waarin de hoogte van het
subsidiebedrag nader bepaald wordt.
Artikel 12
Het college kan een (extra) bedrag van € 150,- aan subsidie verstrekken aan die welzijnsinstellingen
welke voor de bedrijfsvoering afhankelijk zijn van de inzet van vrijwilligers als blijk van waardering.
Artikel 13 Informatie, advies en cliëntondersteuning
1. Het college kan ten behoeve van het beleidsthema informatie, advies en cliëntondersteuning een
jaarlijkse subsidie verstrekken als de activiteiten gericht zijn op:
a. het bieden van kwalitatief goede, onafhankelijke informatie en advies, welke laagdrempelig is en
waarbij oog is voor privacygevoeligheid.
b. het stimuleren van de bewustwording van cliënten met betrekking tot de mogelijkheden die zij zelf
(en hun omgeving) hebben.
c. het aanbieden van ondersteuning die zoveel mogelijk gericht is op het weer op eigen kracht kunnen
participeren (vergroten zelfredzaamheid).
2. De activiteiten als bedoeld in lid 1 worden geacht voldoende bereikbaar en toegankelijk te zijn als
de activiteiten in één kern worden aangeboden.
Artikel 14
De hoogte van het subsidiebedrag als bedoeld in artikel 13 wordt mede bepaald op grond van de
ingediende activiteitenplanning inclusief een begroting van de kosten.
Artikel 15
Het college kan als blijk van waardering een (extra) bedrag van € 150,- aan subsidie verstrekken aan
die welzijnsinstellingen welke voor de bedrijfsvoering afhankelijk zijn van de inzet van vrijwilligers.

Artikel 16 Kunst en Cultuur
1. Tot kunst en cultuur behoren de volgende vormen: drama, dans, muziek, beeldend, woord/letteren
en cultureel erfgoed.
2. Onder culturele verenigingen vallen:
a. muziekverenigingen en drumbands;
b. zangverenigingen of –gezelschappen en –koren;
c. opera- en operetteverenigingen of –gezelschappen, musicalverenigingen;
d. toneel- en cabaretverenigingen of –gezelschappen;
e. (volks)dansverenigingen of –gezelschappen;
f. heemkundekring;
g. carnavalsverenigingen en oranjecomité;
h. overige culturele verenigingen.
3. Het college kan ten behoeve van het beleidsthema kunst en cultuur een jaarlijks subsidie
verstrekken als de activiteiten gericht zijn op:
a. het laten kennismaken met kunst en/of cultuur,
b. het bieden van een mogelijkheid tot het (verder) ontwikkelen van creativiteit.
c. kinderen en jongeren tot 23 jaar
4. De activiteiten als bedoeld onder lid 3 kunnen per afzonderlijke kern van de gemeente BaarleNassau aangeboden worden.
5. De hoogte van het te verstrekken subsidiebedrag per vereniging als bedoeld onder lid 2 sub a tot
en met e, g en h wordt als volgt berekend:
- € 35,- per actief jeugdlid;
- op grond van het ingediende activiteitenplan en begroting van de kosten kan een bedrag
beschikbaar gesteld worden ten behoeve van de (reguliere) kunst- en cultuuractiviteiten.
6. Voor de bepaling van het aantal jeugdleden als bedoeld in lid 5 moet een ledenlijst worden
ingediend. Hierbij wordt het aantal actieve leden op 1 januari van het kalenderjaar voorafgaand aan
het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd als uitgangspunt gehanteerd.
7. De hoogte van het te verstrekken subsidiebedrag van verenigingen als bedoeld onder lid 2 sub f
wordt als volgt berekend:
- € 0,80 per inwoner van de gemeente Baarle-Nassau.
8. Voor de bepaling van het aantal inwoners als bedoeld in lid 7 wordt het aantal ingeschreven
personen in de Gemeentelijke Basisadministratie op 1 januari van het kalenderjaar voorafgaand aan
het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd als uitgangspunt gehanteerd.
Artikel 17
Het college kan als blijk van waardering een (extra) bedrag van € 150,- aan subsidie verstrekken aan
die welzijnsinstellingen welke voor de bedrijfsvoering afhankelijk zijn van de inzet van vrijwilligers.
Artikel 18 Gezondheid
1. Het college kan ten behoeve van het beleidsthema gezondheid een jaarlijkse subsidie verstrekken
als de activiteiten gericht zijn op:
a. het actief betrekken van inwoners bij het organiseren van gezondheidsactiviteiten,
b. het bieden van voorlichting en preventieve activiteiten met betrekking tot problemen, die
gezondheidsrisico’s en/of overlastproblematiek met zich mee (kunnen) brengen.
2. de activiteiten als bedoeld in lid 1 worden geacht voldoende bereikbaar en toegankelijk te zijn als ze
in één kern aangeboden worden.
3. Het jaarlijks te verstrekken subsidiebedrag wordt verstrekt aan die organisatie, die naar het oordeel
van het college aantoonbaar de grootste bijdrage levert aan de te verrichten activiteit(en).
Artikel 19
De hoogte van het subsidiebedrag als bedoeld in artikel 18 wordt mede bepaald op grond van de
activiteitenplanning inclusief een begroting van de kosten. Het college kan desgewenst een
subsidieovereenkomst opstellen waarin de hoogte van het subsidiebedrag nader bepaald wordt.

Artikel 20
Het college kan als blijk van waardering een (extra) bedrag van € 150,- aan subsidie verstrekken aan
die welzijnsinstellingen welke voor de bedrijfsvoering afhankelijk zijn van de inzet van vrijwilligers.
Artikel 21 Sport
1. Onder sport worden bewegingsactiviteiten verstaan die bijdragen aan de fysieke, mentale en
sociale competenties van inwoners. Sport dient bij te dragen aan de eigen kracht en zelfredzaamheid.
2. Het college kan ten behoeve van het beleidsthema sport een jaarlijkse subsidie verstrekken aan
verenigingen voor het aanbieden van:
- (reguliere) sportactiviteiten voor kinderen en jongeren tot 23 jaar waarbij het aanbod van een zelfde
sportactiviteit per afzonderlijke kern van onze gemeente aangeboden kan worden.
3. De hoogte van het te verstrekken subsidiebedrag wordt als volgt berekend:
- € 20 per actief jeugdlid;
- op grond van het ingediende activiteitenplan kan een bedrag beschikbaar worden gesteld ten
behoeve van de activiteiten welke op sport(bevordering) van de doelgroep gericht zijn.
4. Voor de bepaling van het aantal jeugdleden als bedoeld in lid 3 moet een ledenlijst worden
ingediend. Hierbij wordt het aantal actieve jeugdleden op 1 januari van het jaar voorafgaand aan het
jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd als uitgangspunt gehanteerd.
Artikel 22
Het college kan als blijk van waardering een (extra) bedrag van € 150,- aan subsidie verstrekken aan
die welzijnsinstellingen welke voor de bedrijfsvoering afhankelijk zijn van de inzet van vrijwilligers.
Hoofdstuk 4 Overige bepalingen
Artikel 23 Bijzondere omstandigheden
Het college handelt in overeenstemming met deze beleidsregels, tenzij dat voor één of meer
belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in
verhouding tot de met de beleidsregels te dienen doelen.
Hoofdstuk 5 Slotbepalingen
Artikel 24 Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking per 1 januari 2014.
Artikel 25 Overgangsbepalingen
1. Voor instellingen die in het subsidiejaar 2013 een voorlopige subsidiebeschikking ontvangen
hebben voor het verrichten van welzijnsactiviteiten voor een subsidiebedrag van € 10.000 of lager, zijn
voor het subsidiejaar 2014 de Beleidsregels welzijnssubsidies Baarle-Nassau 2007 van toepassing.
2. Met ingang van 1 januari 2015 zijn voor alle instellingen de Beleidsregels welzijnssubsidie 2014 van
toepassing en komen de eerder vastgestelde beleidsregelingen en/of beleidsnota’s omtrent
welzijnssubsidies te vervallen.
Artikel 26 Citeertitel
Deze beleidsregel kan worden aangehaald als “Beleidsregels welzijnssubsidies 2014”.
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