Subsidieregeling waarderingssubsidies 2015
Het college van burgemeester en wethouders van Reimerswaal;
gelet op de Algemene Subsidieverordening 2014;
besluiten vast te stellen de volgende regeling:
Subsidieregeling waarderingssubsidies 2015
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 worden verstrekt aan organisaties of personen die activiteiten organiseren of
voorzieningen in standhouden die naar het oordeel van burgemeester en wethouders van
bijzondere betekenis zijn voor de Reimerswaalse gemeenschap.
2. Er wordt geen subsidie verstrekt ten behoeve van activiteiten waarvoor reeds een andere
gemeentelijke subsidieregeling geldt of die plaatsvinden binnen een reeds uit andere hoofde
door de gemeente gesubsidieerde voorziening of activiteit.
3. Lid 2 is niet van toepassing op de bepalingen in artikel 4 van deze subsidieregeling.
Artikel 3. Hoogte subsidie
1. De subsidie bedraagt maximaal € 150,--.
2. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de omvang van de activiteiten en de bijdrage die
de activiteiten leveren aan het gemeentelijke beleid.
Artikel 4. Bijzondere subsidie bij jubilea
1. Bij vienng van het 25-jang bestaan van een instelling of organisatie en voorts bij elk volgend
jubileum waarvan het aantal bestaansjaren deelbaar is door 10 of 25 kan een subsidiebedrag
van € 250,-- worden verstrekt.
2. In afwijking van het eerste lid bedraagt de subsidie bij de vienng van een 100-jang jubileum van
een instelling of organisatie € 5 0 0 , - .
Artikel 5. Wijze van verdeling
1. De raad stelt jaadijks het subsidieplafond vast voor de subsidies die op grond van deze
regeling worden verstrekt.
2. Vanaf het moment dat in het lopende boekjaar het subsidieplafond is bereikt, zullen aanvragen
voor een subsidie op grond van deze regeling worden afgewezen.
Artikel 6. Aanvraag
1. Aanvragen worden alleen in behandeling genomen wanneer deze zijn ingediend middels het
door burgemeester en wethouders vastgestelde aanvraagformulier.
2. Bij de aanvraag op grond van deze subsidieregeling is het niet noodzakelijk de gegevens
vermeld in artikel 6, tweede lid onder c, d en e en derde lid van de Verordening te ovedeggen.
3. Aanvragen moeten ten minste vier weken voor aanvang van de activiteit worden ingediend.
4. Aanvragen kunnen niet eerder dan 1 november voorafgaand aan het jaar waarop ze betrekking
hebben worden ingediend.
Artikel 7. Verantwoording
Indien een verantwoording moet worden ingediend op basis van artikel 13, tweede lid van de
Verordening dient een door burgemeester en wethouders vastgestelde verantwoordingsformulier
gebruikt te worden.

Artikel 8. Zaken waarin de verordening niet voorziet
In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslissen burgemeester en wethouders.
Artikel 9. Slotbepalingen
1. De subsidieregeling waarderingssubsidies 2014 wordt met ingang van 1 januari
Ingetrokken.
2. Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 januari 2015.
3. De subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling waardenngssubsidies 2015.
Aldus vastgesteld door het college van bur
vergadenng xan 2^december 2014.
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