Subsidieregeling jemjd- en jongerenwerk 2014
Het college van burgemeester en wethouders van Reimerswaal;
gelet op de Algemene Subsidieverordening Reimerswaal 2014
besluiten vast te stellen de volgende regeling:
Subsidieregeling jeugd- en jongerenwerk 2014

Artikel 1. Toepassingsbereik
Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies
door burgemeester en wethouders voor de in artikel 2 bedoelde activiteiten.

Artikel 2. Activiteiten
1. Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor activiteiten die zijn afgestemd op het jeugd- en
jongerenbeleid van de gemeente..
2. De activiteiten dienen zich te richten op kinderen of jongeren in de leeftijd tot 21 jaar.

Artikel 3. Doelgroep
1. Voor een subsidie op grond van deze verordening komen in aanmerking organisaties voor
jeugd- en jongerenwerk, die:
a. gevestigd zijn in de gemeente Reimerswaal;
b. verspreid over het jaar gedurende minimaal tien dagdelen activiteiten organiseren die in
beginsel open staan voor alle Reimerswaalse jeugdigen en jongeren, blijkend uit het
ingediende activiteitenprogramma.

Artikel 4. Berekening van de subsidie
1. De jaarsubsidie bestaat uit de volgende bestanddelen:
a. 75% van de goedgekeurde kosten van activiteiten;
b. 25% van de goedgekeurde huisvestingslasten;
2. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om nadere regels vast te stellen over de toepassing
van het eerste lid.
3. De subsidie is maximaal gelijk aan het totaal van alle zelf opgebrachte inkomsten van de
organisatie in het subsidiejaar, waarbij de toegekende subsidie buiten beschouwing wordt
gelaten.

Artikel 5. Wijze van verdeling
1. De raad stelt jaarlijks het subsidieplafond vast voor de subsidies die op grond van deze
regeling worden verstrekt.
2. Als het totaal van de subsidieaanvragen het subsidieplafond overtreft, worden alle subsidies
naar evenredigheid verminderd.

Artikel 6. Aanvraag
Aanvragen worden alleen in behandeling genomen wanneer deze zijn ingediend middels het door
burgemeester en wethouders vastgestelde aanvraagformulier.

Artikel 7. Verantwoording
Verantwoordingen worden alleen in behandeling genomen wanneer deze zijn ingediend middels
het door burgemeester en wethouders vastgestelde verantwoordingsformulier.

Artikel 8. Zaken waarin de verordening niet voorziet
In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslissen burgemeester en wethouders.

Artikel 9. Slotbepalingen
1. De deelverordening subsidies jeugd- en jongerenwerk wordt met ingang van 1 augustus 2014
ingetrokken.
2. Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 augustus 2014
3. De subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling jeugd- en jongerenwerk 2014
Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Reimerswaal in haar
vergadering van 6 mei 2014.
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