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Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dantumadiel; 
 
overwegende dat het gewenst is nadere regels vast te stellen ten behoeve van het 
verlenen en vaststellen van subsidies ten behoeve van het organiseren van 
evenementen; 
 
gelet op artikel 156 lid 3 van de Gemeentewet en de Algemene subsidieverordening 
gemeente Dantumadiel 2012, zoals vastgesteld door de gemeenteraad van Dantumadiel 
d.d. 20 december 2011; 
 
b e s l u i t  vast te stellen de volgende nadere regels: 
 

Nadere subsidieregels evenementen Dantumadiel 2012 

 

Artikel 1  Begripsomschrijvingen 

In deze nadere regels wordt verstaan onder: 
a. college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dantumadiel; 
b. evenement: elke voor publiek toegankelijke openbare vertoning of gebeurtenis als 

bedoeld in artikel 2:24 van de Algemene plaatselijke verordening Dantumadiel 2011, 
die doelbewust is georganiseerd en die voldoet aan de nadere eisen als bedoeld in 
artikel 3 van deze regels; 

c. wet: de Algemene wet bestuursrecht. 
 
Artikel 2  Reikwijdte en doelstelling nadere subsidieregels 

1. Op de subsidieverstrekking op grond van deze nadere subsidieregels is de Algemene 
subsidieverordening Dantumadiel 2012 van toepassing. 

2. Deze subsidieregels hebben als doelstelling om aansprekende gemeentebrede 
activiteiten mogelijk te maken die bijdragen aan een positief klimaat en aan de 
naamsbekendheid van de gemeente Dantumadiel. 

 
Artikel 3  Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen 

1. Het college kan op grond van deze regels subsidie verstrekken voor het organiseren 
van evenementen die van bovenlokaal of bovengemeentelijk belang zijn en 
betrekking hebben op één of meer terreinen van cultuur, welzijn of sport. 

2. De activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd passen binnen de doelstellingen 
zoals geformuleerd in de door de raad vastgestelde programma’s en/of door de raad 
vastgesteld beleid. 

 
Artikel 4  Inhoudelijke beoordelingscriteria voor subsidiëring 

Het college kan subsidie verstrekken indien het evenement voldoet aan de volgende 
criteria: 
a. het evenement draagt in positieve zin bij aan de vergroting van de naamsbekendheid 

van de gemeente Dantumadiel; 
b. het evenement draagt bij aan het welzijn van de inwoners dan wel is van waarde voor 

de inwoners van de gemeente Dantumadiel; 
c. voor het evenement zijn alle vereiste vergunningen verstrekt; 
d. het evenement draagt bij aan de doelstelling van deze regels; 
e. met het evenement wordt geen winst beoogd. 
 
Artikel 5  Weigeringsgronden 

Onverminderd het bepaalde in artikel 4:25 en artikel 4:35 van de wet en het bepaalde in 
de Algemene subsidieverordening Dantumadiel 2012, wordt de subsidie in ieder geval 
geweigerd indien: 
a. naar het oordeel van het college de activiteiten onvoldoende ten goede komen aan de 

Dantumadielse gemeenschap; 
b. niet voldaan is aan de voorwaarden en criteria zoals genoemd in artikel 4 van deze 

regels; 
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c. de gelden niet of in onvoldoende mate besteed zullen worden voor het doel waarvoor 
de subsidie beschikbaar wordt gesteld; 

d. het evenement naar het oordeel van het college niet of niet voldoende aansluit bij de 
initiatieven en de behoeften van de bevolking of groepen daaruit; 

e. overwegend partijpolitieke, godsdienstige of levensbeschouwelijke vorming of 
bewustwording wordt beoogd of feitelijk verricht; 

f. ten behoeve van het evenement al een andere gemeentelijke subsidie is of kan 
worden verleend met uitzondering van de subsidie op grond van de Nadere 
subsidieregels beveiliging en veiligheid evenementen Dantumadiel 2012. 

 
Artikel 6  Subsidiebedrag 

1. Het college stelt jaarlijks een afzonderlijk subsidieplafond vast voor 
evenementensubsidies. 

2. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Wanneer de aanvrager 
krachtens artikel 4:5 van de wet de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te 
vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de 
aanvraag volledig is aangevuld. 

 
Artikel 7   Intrekking, wijziging van de subsidieverlening 

Onverminderd het bepaalde in de wet kan het college de subsidieverlening intrekken of 
het subsidiebedrag ten nadele van de subsidieontvanger wijzigen indien: 
a. de subsidieontvanger wijzigingen in aanwending van de subsidie niet vooraf ter 

beoordeling heeft voorgelegd aan het college; 
b. de subsidieontvanger de activiteiten waarvoor subsidie is verkregen niet uitvoert of 

beëindigt; 
c. de subsidieontvanger de voorschriften in deze verordening, of de verplichtingen 

vermeld in de beschikking niet nakomt; 
d. de subsidieontvanger in surseance van betaling of in staat van faillissement geraakt.  
 
Artikel 8   Hardheidsclausule 

In bijzondere gevallen kan het college afwijken van de bepalingen in deze regels voor 
zover toepassing gelet op het belang van de aanvrager of subsidieontvanger leidt tot 
onbillijkheid van overwegende aard. Het van toepassing verklaren van dit artikel wordt 
gemotiveerd in het besluit. 
 
Artikel 9   Overgangsbepaling 

Aanvragen om subsidie die zijn ingediend voor 1 januari 2012 worden afgedaan volgens 
de bepalingen van de Deelverordening Welzijn.  
 
Artikel 10   Inwerkingtreding 

Deze nadere subsidieregels treden in werking op 1 januari 2012. 
 
Artikel 11   Citeertitel 

Deze nadere regels worden aangehaald als: Nadere subsidieregels evenementen 
Dantumadiel 2012. 
 
Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 
de gemeente Dantumadiel d.d. 20 december 2011.  
 
De burgemeester       Locosecretaris 
 
 
A. Aalberts        B. Schat 
 
Bekendgemaakt op: 29 december 2011 


