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Beleidsregel Waarderingssubsidies gemeente Binnenmaas. 

 

 

HOOFDSTUK 1 WERKINGSSFEER VAN DEZE BELEIDSREGEL 

 

Artikel 1.1 Toepassing van de Algemene subsidieverordening 

Naast deze Beleidsregel zijn van toepassing de bepalingen van de Algemene 

subsidieverordening gemeente Binnenmaas 2014. 

 

Artikel 1.2 Reikwijdte 

Deze Beleidsregel is van toepassing op alle door het college in het kader van hoofdstuk 3 

van de Algemene subsidieverordening gemeente Binnenmaas 2014 verleende 

waarderingssubsidies. 

 

 

HOOFDSTUK 2  WAARDERINGSSUBSIDIE VOOR VRIJWILLIGERSORGANISATIES   

 

Artikel 2.1  Planperiode 2018 tot en met 2021 

a. Een waarderingssubsidie bedraagt maximaal € 50.000.  

b.  Waarderingssubsidies ten behoeve van de waardering van de kernactiviteiten van 

 vrijwilligersorganisaties worden,  indien het subsidiebedrag < € 10.000 is, onder 

 begrotingsvoorbehoud, verleend voor de planperiode 2018 tot 2021.  Zij worden ten 

 hoogste verleend tot het einde van de planperiode i.c. 31 december 2021. Daarna 

 start een nieuwe planperiode. 

b. Voor waarderingssubsidies > € 10.000 geldt geen planperiode. Deze worden jaarlijks 

 verleend onder begrotingsvoorbehoud. 

 

Artikel 2.2  Te subsidiëren categorieën vrijwilligersorganisaties  

De volgende categorieën vrijwilligersorganisaties worden op grond van het subsidiebeleid 

onderscheiden en kunnen in aanmerking komen voor een waarderingssubsidie: 

 

Categorie A 

Sportorganisaties en muziekgezelschappen 

 

Categorie B 

Jeugd- en jongerenverenigingen, ouderenverenigingen, zangverenigingen en 

ontspanningsverenigingen 

 

Categorie C 

Culturele-, hulpverlenings- en ondersteuningsorganisaties en onderwijsorganisaties 

 

Categorie D 

Organisaties die actief zijn op de schaal van de Hoeksche Waard alsook onder categorieën A, 

B en C vallen. 

 

Artikel 2.2.1  Subsidiegrondslag categorieën A en B en bijbehorende 

subsidiebedragen 

Ten aanzien van de planperiode 2018-2021 wordt als subsidiegrondslag het aantal leden  

gehanteerd die op de datum van de subsidieaanvraag woonachtig zijn in de gemeente 

Binnenmaas. 
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Omdat muziekgezelschappen, behorend onder categorie A, een aparte positie innemen als 

gevolg van hoge kosten voor bijvoorbeeld instrumenten ontvangen zij, naast een 

ledenbedrag, een extra bedrag van € 475,00.  

 

 

Legenda categorie A Subsidie 

Tot en met 25 leden  € 475  

26 – 50 leden  € 950  

51 – 100 leden  € 1.900  

101 – 200 leden  € 2.375  

201 -300 leden  € 2.850  

301 -400 leden  € 3.325  

401 -500 leden  € 3.800  

> 500 leden  € 4.750  

 

Legenda categorie B Subsidie 

Tot en met 25 leden  € 140  

26 – 50 leden  € 235  

51 – 100 leden € 475 

101 – 250 leden € 725 

251 – 500 leden  € 950  

> 500 leden  € 1.200  

 

Artikel 2.2.2  Subsidiegrondslag categorie C en bijbehorend subsidiebedrag 

a. Ten aanzien van de planperiode 2018-2021 wordt als subsidiegrondslag voor 

Oranjeverenigingen een basisbedrag van € 475,00 gehanteerd en een bedrag van  

€ 0,24 cent per inwoner.  Peildatum is hier de datum van de subsidieaanvraag.  

b. Voor de overige organisaties in deze categorie geldt dat het in de planperiode 2014-

2017 verleende subsidiebedrag plus een indexering van 3,7%, naar boven afgerond 

tot een veelvoud van € 5,-,  als maximum geldt van de toekomstige subsidiëring.  

 

Artikel 2.2.3 Subsidiegrondslag categorie D 

Ten aanzien van de planperiode 2018 tot en met 2021 worden voor organisaties op de 

schaal van de Hoeksche Waard in afstemming met de overige gemeenten van de Hoeksche 

Waard subsidieafspraken gemaakt. 

 

HOOFDSTUK 3 SLOTBEPALINGEN 

 

Artikel 3.1 Inwerkingtreding 

Deze Beleidsregel treedt in werking op 1 januari 2018. 

 

Artikel 3.2 Citeertitel 

Deze Beleidsregel kan worden aangehaald als Beleidsregel Waarderingssubsidies gemeente 

Binnenmaas. 

 

Artikel 3.3 Bekendmaking 

Deze Beleidsregel wordt bekend gemaakt in Het Kompas. 

  


