
Nadere subsidieregeling welzijn

Dantumadiel 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dantumadiel;

overwegende dat het gewenst is een nadere regeling vast te stellen ten behoeve van het verlenen en
vaststellen van subsidies op het terrein van Welzijn;

gelet op artikel 1 56 van de Gemeentewet en de Algemene subsidieverordening gemeente Dantumadiel
2020, zoals vastgesteld door de gemeenteraad van Dantumadiel d.d. 8juli 201 9;

besluit:

vast te stellen de volgende nadere regeling:

Nadere subsidieregeling welzijn Dantumadiel 2022

1. Algemeen

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze nadere regels wordt verstaan onder:

a. college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dantumadiel;

b. raad: raad van de gemeente Dantumadiel;

Artikel 2. Reikwijdte en doelstelling nadere subsidieregels

1. Op de subsidieverstrekking op grond van deze nadere subsidieregels is de Algemene
subsidieverordening Dantumadiel 2020 van toepassing.

2. Met de verstrekking van welzijrissubsidies wil het college bijdragen aan de doelstellingen zoals
geformuleerd in de door de raad vastgestelde programma’s en/of door de raad vastgesteld beleid.

3. Deze regels zijn niet van toepassing op subsidieaanvragen voor activiteiten voor zover, ten name
van de subsidieontvanger en deze activiteiten, reeds een bedrag is opgenomen in de begroting.



Artikel 3. Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Het college kan op grond van deze regels subsidie verstrekken voor activiteiten die passen binnen de
binnen de clusters:

A. maatschappelijke participatie en educatie;
8. eenmalige incidentele lokale initiatieven;

C. speelvoorzieningen.

Artikel 4. Doelgroep

Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan rechtspersonen zonder winstoogmerk,
die initiatieven organiseren en/of uitvoeren die passen binnen de in artikel 3 genoemde activiteiten.

Artikel 5. Weigeringsgronden

In aanvulling op de weigeringsgronden in artikel 7 van de Algemene Subsidieverordening Dantumadiel kan
een subsidieaanvraag worden geweigerd indien:

a. de activiteit in onvoldoende mate bijdraagt aan het bereiken van het doel;
b. de activiteit al in voldoende mate in de gemeente wordt georganiseerd en uitgevoerd;
c. voor dezelfde activiteit op een andere manier al subsidie is verleend;
d. de activiteit niet wordt uitgevoerd in de gemeente Dantumadiel;

e. De activiteit een periodiek weerkerende Straat—, wijk— buurt— of dorpsfeesten en/of de jaarlijkse
intocht van Sinterklaas betreft.

f. de aanvraag niet voldoet aan de voorwaarden genoemd in deze regeling.

Artikel 6. Toegankelijkheid

Burgemeester en wethouders kunnen de subsidieontvanger verplichten er voor te zorgen dat de
accommodatie of locatie bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar is voor mensen met een lichamelijke
beperking.

Artikel 7. 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.

2. Inhoudelijke beoordelingscriteria voor subsidiëring per cluster en
subsidiebedrag



2.1.1. Maatschappeij/ke participatie en educatie

21. Ouderenwerk

1. Subsidie kan worden verleend ten behoeve van de Organisatie en uitvoering van terugkerende
ontmoetings— en/of beweegactiviteiten voor ouderen in de gemeente.

2. De hoogte van de subsidie voor de Organisatie en uitvoering van ontmoetingsactiviteiten voor ouderen
bedraagt per jaar€ 75.

3. De hoogte van de subsidie voor de organisatie en uitvoering van beweegactiviteiten bedraagt per jaar
€ 1 50.

2.2. Jeugd — en jongerenwerk

1. Het college kan subsidie verstrekken voor activiteiten die liggen in de sociaal—educatieve, recreatieve
of sportieve sfeer en die specifiek gericht zijn op kinderen en/of jongeren van vier tot achttien jaar,
mits verwacht wordt dat minimaal 1 0 jongeren aan de activiteit zullen deelnemen.

2. Het college kan eenmaal per jaar, per dorp voor activiteiten ter gelegenheid van de verjaardag van
de Koningin of een andere nationale feestdag, subsidie verstrekken van € 0,90 per kind van vier tot
en met twaalf jaar, mits de activiteiten gericht zijn op alle kinderen van vier tot en met twaalf jaar uit
het betreffende dorp.

2.3. Educatie

Het college kan subsidie verstrekken aan scholen in Dantumadiel voor de Organisatie van projecten op het
terrein van taal, (voor—) lezen en cultuur in het algemeen zoals zang, dans, muziek, toneel en (lokale
cultuur —historie:

a. gericht op taalontwikkeling en/of het gebruik van de Friese taal;

b. gericht op bevordering van de culturele belangstelling bij hun leerlingen.

2.1.3. Eenmailge lokale initiatieven

2.4. Eenmalige initiatieven

Het college kan subsidie verstrekken voor een eenmalige activiteit of gebeurtenis van lokale aard die een
sportief en/of educatief karakter heeft.

2.1.4. Spee/voorzieningen

2.5. Begripsomschrijvingen

a. speelvoorziening: een door particulier initiatief beheerd openbaar speelterrein;
b. beheerscommissie: de commissie, vereniging of stichting, die belast is met het beheer van een

speelvoorziening;



c. beheersovereenkomst: overeenkomst tussen college en beheerscommissie waarin afspraken over
toezicht, onderhoud en beheer van de speeltoestellen, overige opstallen en het terrein worden
vastgelegd;

d. speeltoestel: een door het college als zodanig aangemerkt toestel.

2.6. Beheerscommissie en beheersovereenkomst

1. Om voor gemeentelijke subsidie in aanmerking te komen moet er een beheerscommissie zijn.
2. Om voor gemeentelijke subsidie in aanmerking te komen moet een beheersovereenkomst tussen

college en de beheerscommissie zijn afgesloten.

2.7. Startsubsidie

1. Indien naar het oordeel van het college de realisatie van een nieuwe speelvoorziening of een herstart
van een bestaande speelvoorziening wenselijk en noodzakelijk is, kan een eenmalige subsidie worden
verleend.

2. Het gelijktijdig aanvragen van (her—)startsubsidies bij regionale en landelijke fondsen is een
voorwaarde om voor een gemeentelijke (her—)startsubsidie in aanmerking te komen.

2.8. Onderhoudssubsidie

1. jaarlijks kan aan de beheerscommissie een onderhoudssubsidie worden verleend. De subsidie bestaat
uit de volgende componenten:

a. onderhoud van grond— en groenonderhoud: € 0,45 per m2;
b. onderhoud aan het hekwerk: € 0,27 per meter;
c. onderhoud aan de speeltoestellen: € 6,81 per toestel;
d. huur / pacht: € 22,69 per jaar.

2. De onderhoudssubsidie bedraagt maximaal € 907,56 per jaar.
3. Het plegen van onderhoud aan de speeltoestellen en het plegen van grond— en groenonderhoud door

de beheerscommissie is een voorwaarde om voor een onderhoudssubsidie in aanmerking te komen.
4. Wanneer een beheerscommissie niet zelf het grond — en groenonderhoud verricht wordt de onder art.

2.9.lid 1 genoemde onderhoudssubsidie verlaagd met de daarin berekende component voor grond -

en groenonderhoud.

5. Het niet of niet geheel nakomen van de beheersovereenkomst kan leiden tot gehele of gedeeltelijke
intrekking of terugvordering van de verleende subsidie.

6. Indien, naar het oordeel van het college, de jaarlijkse onderhoudssubsidie en de inkomsten van derden
niet voldoende zijn om een verantwoord functioneren van de speelvoorziening mogelijk te maken, kan
het college besluiten om eenmalig een extra bijdrage te verstrekken.

3. slotbepalingen

Artikel 3.1. Citeertitel, inwerkingtreding en intrekken oude regeling



1. Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Nadere subsidieregeling Welzijn Dantumadiel 2022’.
2. Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag volgend op publicatie.

3. Deze regeling is van toepassing op subsidieaanvragen voor het jaar 2022 en volgende.
4. De ‘Nadere subsidieregeling welzijn Dantumadiel 2020’ wordt met ingang van 1januari 2022

ingetrokken.

Aldus besloten in de collegevergad van 21 december 2021

N. L Agricola

burge ester

R. Dijksterhuis

gemeentesecretaris


