
 
 
 

Bijlage 2 Incidentele subsidies Kunst en Cultuur 
(Artikel 6 lid 5 Categorie C) 

 
 Compositie Cultuurdeelname Cultuureducatie Impulssubsidie Opleidingssubsidie Schone kunsten 

Overgangsregeling 

Bijdrage aan 
doelstelling 
(artikel 5) 

A,B,C, D en E A B B, C, D en E B A, B en D 

Doelgroep 
(artikel 6) 

Categorie A A, B, C en D A, B, C en D A, B, C en D A, B, C en D, A, B en D 

Aanvraagtermijn 12 weken voorafgaand aan de 
activiteit 

8 weken voorafgaand aan de 
activiteit 

8 weken voorafgaand aan de activiteit 8 weken voorafgaand aan 
de activiteit 

8 weken voorafgaand aan de activiteit 8 weken voorafgaand aan de activiteit 

Beslistermijn Binnen 8 weken nadat de volledige 
aanvraag is ingediend 

Binnen 8 weken nadat de 
volledige aanvraag is 
ingediend 

Binnen 8 weken nadat de volledige 
aanvraag is ingediend 

Binnen 8 weken nadat de 
volledige aanvraag is 
ingediend 

Binnen 8 weken nadat de volledige 
aanvraag is ingediend 

Binnen 8 weken nadat de volledige aanvraag is ingediend 

Voorwaarden 1. Eenmalig per 
muziekvereniging 
voorafgaand aan- of 
binnen de 
cultuurplanperiode; 

 
2. De muziekvereniging die als 

eerst een beroep hierop 
doet, krijgt de 
compositieopdracht mits er 
overeenstemming wordt 
bereikt; 

 
3. De compositie 

bijdraagt aan een 
thema dat Hoeksche 
Waard gerelateerd is; 

 
4. De muziekvereniging plant 

de compositie in overleg 
met de gemeente; 

 
5. De compositie binnen de 

begroting past. 
 

6. De compositie kan 

rechtenvrij gebruikt worden 

door alle muziekverenigingen 

van de Hoeksche Waard. 
 

1. cultuuractiviteiten 
gericht op 
ontmoeting door 
culturele vereniging; 

 
2. cultuurdeelname 

voor de doelgroep 
kinderen/jongeren; 

 
3. activiteiten/projecten 

op het gebied van 
buitenschoolse 
cultuureducatie 
gericht op de 
doelgroep; 

 
4. Het aantal 

deelnemers moet in 
relatie staan tot het 
budget. 

1. Activiteiten/projecten moeten 
bijdragen aan het versterken van 
de weerbaarheid van 
(kwetsbare) kinderen en/of 
jongeren en ontmoeting 
stimuleren. Er wordt niet 
bijgedragen aan individuele 
lessen; 

 
2. De financiële positie van de 

ouders mag geen beperking zijn 
voor kinderen/jongeren om deel 
te nemen aan activiteiten; 

 
3. Het aanbod moet voor zoveel als 

mogelijk is aansluiten op de 
schoolse activiteiten zoals die in 
het kader van Cultuureducatie 
met Kwaliteit worden 
aangeboden c.q. de mogelijkheid 
bieden hierop in te haken; 

 
4. Een aanbod dient als dat 

kan een samenwerking te 
zijn tussen verschillende 
aanbieders, JFSC en/of een 
cross- over van disciplines 
te zijn. 

1. De subsidie is 
bestemd voor een 
nieuwe activiteit 
naast het bestaande 
aanbod van de 
aanvragende 
organisatie of voor 
een activiteit voor 
alle 
zangverenigingen 
binnen de 
gemeente (zie art. 6 
categorie B); 

 
2. De activiteit mag 

geen commercieel 
karakter hebben; 

 
3. Het aantal 

deelnemers moet in 
relatie staan tot het 
budget. 

1. De vereniging/organisatie 
moet aan kunnen tonen dat 
zij zelf niet over voldoende 
budget beschikt; 

 
2. De cursus of opleiding duurt 

maximaal een jaar; 
 

3. Het aantal deelnemers moet 
in relatie staan tot het 
budget. 

Als de subsidieaanvrager minder structurele subsidie 
ontvangt op basis van de nieuwe uitvoeringsregels. 

 
De subsidie-aanvrager ontvangt dan een aanvullende 
subsidie op basis van artikel 17 van de Uitvoeringsregels 
Kunst en Cultuur. 

Subsidie- 
hoogte 

In overleg met de gemeente 
 

Max €5.000 

€1.000 €3.000 €1.500 €1.000 Conform artikel 17 Uitvoeringsregels Kunst en Cultuur 

Vastelling Toekenning = 
vaststelling 

 
Foto’s en verslag 

Toekenning = vaststelling 

Verslag 

Toekenning = 

vaststelling 

Verslag 

Toekenning = 
vaststelling 

 
Verslag 

Toekenning = vaststelling Verslag Toekenning = 

vaststelling Verslag 
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