Bijlage berekening subsidies 2020 behorende bij beleidsregels
Incidentele subsidies:
1. Een projectsubsidie: De subsidie kan maximaal € 2.550,= bedragen.
2. Een Waarderingsubsidie: De subsidie kan maximaal € 2.550,= bedragen.

Beleidsregel Jeugd en Ouderen
Binnensport
Ad. a. Per binnensportvereniging een vaste subsidie per jaar voor de reguliere activiteiten:
- tot 50 leden uit West Maas en Waal € 210,=.
- voor elke volgende 25 leden uit West Maas en Waal €105,=.
Ad. b. Een subsidie van € 30,= per actief (sportend) lid van een binnensportvereniging voor leden
binnen de voor deze beleidsregel geldende leeftijdscategorie en woonachtig in de gemeente
West Maas en Waal.
Ad. c. Een vast bedrag voor verenigingen met teamsport € 525,=.
Sportverenigingen voor mensen met een beperking
Ad. a. Per vereniging een vaste subsidie per jaar voor de reguliere activiteiten van € 525,=.
Ad. b. Voor leden van sportverenigingen voor mensen met een beperking € 53,= per lid. De
leeftijdscategorie is niet van toepassing, leden moeten wel uit gemeente West Maas en Waal
afkomstig zijn.
Seniorenverenigingen
1. De activiteitensubsidie voor de activiteiten gericht op participatie van kwetsbare inwoners van 65
jaar en ouder bedraagt € 263,= per activiteit.
2. De activiteitensubsidie voor wekelijkse/tweewekelijkse activiteiten die bijdragen aan het bevorderen
van bewustwording en gezond leefgedrag bedraagt € 106,= per activiteit.
3. De activiteitensubsidie voor de overige minimaal maandelijkse ontmoetingsactiviteiten bedraagt
€ 53,= per activiteit met een maximum van € 1.054,=.
4. De activiteitensubsidie voor het minimaal maandelijkse dagdeel “vragenloket” en/of voorlichting
bedraagt € 211,= per jaar.
5. Basisbedrag van € 316,= per seniorenvereniging in een dorpskern van de gemeente West Maas
en Waal.
6. Bedrag van € 9,= per lid van 65 jaar en ouder woonachtig in de Gemeente West Maas en Waal.
Damesverenigingen
1. De activiteitensubsidie voor de activiteiten gericht op participatie van kwetsbare inwoners bedraagt
€ 263,= per activiteit.
2. De activiteitensubsidie voor de overige ontmoetingsactiviteiten bedraagt € 204,= per jaar.
3. Het basisbedrag bedraagt € 106,= per jaar voor het organiseren van activiteiten voor 65-plussers
gericht op participatie.
Kindervakantiewerk Jeugd 4 tot 12 jaar
De activiteitensubsidie voor het organiseren van drie aaneengesloten dagen van tenminste 2
dagdelen bedraagt : € 832,=
De activiteitensubsidie voor het organiseren van vier aaneengesloten dagen van tenminste 2
dagdelen bedraagt : € 1.122,=
Jeugd en Jongeren 4 tot 18 jaar
1. Openbare jeugdsoos van 12 tot 18 jaar
Een vaste subsidie per jaar per jongerenorganisatie voor de reguliere activiteiten van € 1.144,=
De activiteitensubsidie voor het organiseren van een maandelijkse thema-activiteit voor jongeren tot
18 jaar bedraagt € 128,= per activiteit per vereniging. Dus maximaal € 1.530,= per jaar.
2. Kinderen en jongerenactiviteiten in verenigingsverband 4 tot 18 jaar (o.a. Scouting)
Een subsidie van € 24,=, per betalend lid van de scoutingvereniging voor leden binnen de
leeftijdscategorie en woonachtig in de gemeente West Maas en Waal.

Per scoutingvereniging een vaste subsidie per jaar voor de reguliere activiteiten in een gemeentelijke
accommodatie van € 1.122,=.
3. Openbare jeugd- en jongerenclub van 4 tot 12 jaar
Een activiteitensubsidie per jaar per jongerenorganisatie voor de reguliere wekelijkse activiteiten van
€ 612,=.

Beleidsregel Leefbaarheid

1.

Samen Beter!

Berekening van de subsidie
A. Zonnebloemafdelingen
1. De activiteitensubsidie voor de activiteiten gericht op participatie van kwetsbare inwoners bedraagt
€ 263,= per activiteit.
2. De activiteitensubsidie voor de overige ontmoetingsactiviteiten bedraagt € 204,= per jaar.
3. Het basisbedrag bedraagt € 106,= per jaar voor het organiseren van activiteiten gericht op
participatie.
B. Kwetsbare inwoners
Per kalenderjaar is voor drie activiteiten een eenmalig subsidie van maximaal € 1.530,= per
activiteit beschikbaar.
C. Initiatieven die de leefbaarheid behouden en/of bevorderen
Per kalenderjaar is voor acht activiteiten een eenmalig subsidie van maximaal € 750,= per activiteit
beschikbaar.
D. Initiatieven die de samenredzaamheid behouden en/of bevorderen
Per kalenderjaar is voor vier activiteiten een eenmalig subsidie van maximaal € 750,= per activiteit
beschikbaar.

2.

DORPSHUIZEN

Berekening van de subsidie
Een jaarlijkse vast bedrag voor alle dorpshuizen. Het jaarlijkse subsidieplafond is leidend voor de
hoogte van het subsidiebedrag en wordt gelijk verdeeld over de dorpshuizen.

3.

MULTI FUNCTIONELE ACCOMMODATIES

De MFA’s ontvangen jaarlijks een maximale subsidie die is opgenomen in de beheersproductenbegroting.

4.

EERSTE HULPORGANISATIES

Berekening van de subsidie
- Bijdrage per evenement (meerdaagse evenementen worden gezien als 1 evenement) € 36,=
- Per jaar (herhalings-) Eerste Hulp-cursussen aanbieden, en
€ 77,=
- Per jaar (herhalings-) reanimatielessen aanbieden, en
€ 77,- Per jaar een preventie activiteit aanbieden (bijv. voorlichting/workshop/lezing).
€ 77,=
Voor het leveren van de genoemde prestaties is voor elke Eerste Hulporganisatie een maximale
subsidie van € 316,= beschikbaar.

5.

INTEGRALE VEILIGHEID AED (Automatische Externe
Defibrillator)

Berekening van de subsidie
Prestatie-indicatoren:
- Het opleiden van vrijwilligers, en
- Het organiseren van herhalingslessen, en
- Het plaatsen van AED-kasten tot de hierboven genoemde doestelling van twee AED’s 24/7 per
dorpskern is bereikt.
- Het onderhouden van 2 AED’s per dorpskern, welke 24/7 bereikbaar zijn.
Voor de uitvoering van de genoemde prestatie-indicatoren ontvangt Stichting AED Rivierenland een
activiteitensubsidie van € 2.040,=.

5A. Dekkend AED netwerk
Berekening van de subsidie
a. Een bijdrage leveren aan een dekkend AED-netwerk binnen de gemeente West Maas en Waal.
Prestatie-indicator:
- Het plaatsen van buitenkasten voor AED’s en/of
- Het aanschaffen van nieuwe AED’s.
Voor de uitvoering van de genoemde prestatie-indicator ontvangt Stichting AED Rivierenland een
activiteitensubsidie van maximaal € 5.100,= De subsidie wordt na afloop van het boekjaar afgerekend
op basis van de gemaakte lasten ten behoeve van de beschreven doelstelling.

6.

SPEEL-O-THEEK

Berekening van de subsidie
De subsidie voor het uitlenen van verantwoord speelgoed bedraagt € 5.100,= per jaar.

7.

ONDERSTEUNING door VPTZ

Berekening van de subsidie
De subsidie voor het begeleiden en ondersteunen bedraagt € 1.020,= per jaar.

8.

ONDERSTEUNING door hospice “Bijna Thuis Huis”

Berekening van de subsidie
De subsidie voor een schoon en leefbaar huis bedraagt bedraagt € 3.793,= per jaar.

9.

DORPSPLATFORMS

Berekening van de subsidie
De jaarlijkse subsidie in de activiteit kosten bedraagt € 1.326,= per organisatie.

10

Bevordering Gezondheid; gezonde voeding en gezond
bewegen

Vanuit ons ambassadeurschap Maas en Waal in beweging stellen we per jaar maximaal 2 x € 765,=
beschikbaar.

Beleidsregel Cultuur

A. Culturele evenementen
Berekening van de subsidie
1. Subsidie van maximaal € 791,= per jaar voor het organiseren van activiteiten i.v.m.
Koningsdag.
2. Subsidie van maximaal € 791,= per jaar voor het organiseren van evenementen die voldoen
aan doelstelling.

B.

Culturele amateurkunstverenigingen
muziekverenigingen (harmonieën, fanfares), koorzang en toneel

Berekening van de subsidie
Toneelvereniging:
- Subsidie van € 423,= per jaar: openbare uitvoering met minimaal 50 bezoekers is verplicht.
- Vast bedrag van € 107,= per jaar.
Poëzievereniging:
- Subsidie van € 79,= per openbaar optreden (minimaal 25 bezoekers) met een maximum van 2
optredens per jaar.
- Vast bedrag van € 107,= per jaar.
Zangvereniging:
- Subsidie van € 79,= per openbaar optreden (minimaal 25 bezoekers) met een minimum van 2
en een maximum van 5 optredens per jaar.
- Vast bedrag van € 107,= per jaar.
Harmonieën, fanfares en muziekvereniging:
- Subsidie van € 107,= voor muzikale opluistering van een evenement
(herdenkingsplechtigheden, Sinterklaasintocht, Koningsdag, DijkenSport etc.) in de gemeente
West Maas en Waal met een minimum van 2 en een maximum van 6 per jaar (minimaal 25
bezoekers).
- Subsidie van € 316,= voor de door de muziekvereniging in de gemeente West Maas en Waal
georganiseerde concerten die openbaar toegankelijk zijn (minimaal 50 bezoekers) met een
maximum van 2 concerten.
- Per harmonie, fanfare en muziekvereniging een vaste subsidie voor een vereniging met meer
dan 50 leden € 1.051,= per jaar.
- Een subsidie van € 47,= per actief lid van een harmonie, fanfare en muziekvereniging voor
leden woonachtig binnen de gemeente West Maas en Waal.

C. Cultuureducatie
1. Cursussen
Berekening van de subsidie
De subsidie bedraagt maximaal 50% van de cursus met een maximum van € 116,= per schooljaar.

2. Coördinatiepunt Cultureel schoolprogramma
Berekening van de subsidie
De subsidie bedraagt maximaal € 843,= als bijdrage in de kosten van de aansluiting bij een
coördinatiepunt cultuur.

3. Cultuureducatie+, meer muziek in de klas
Berekening van de subsidie
Een bijdrage van maximaal € 9.357,= in de kosten van het programma “Meer muziek in de klas”.

D. Cultureel erfgoed
Berekening van de subsidie
1.De Stichting Historisch Museum Tweestromenland:
a. De Stichting Historisch Museum Tweestromenland ontvangt € 3.907,= subsidie indien de stichting is
ingeschreven in het Nederlands museumregister, indien het museum Tweestromenland wekelijks
geopend is en toegankelijk voor publiek; in het museum jaarlijks een activiteit wordt georganiseerd
waarbij kinderen uit onze gemeente kennis kunnen maken met het cultuurhistorisch erfgoed en/of het
museum heeft een educatief schoolprogramma.
b. De Stichting Historisch Museum Tweestromenland ontvangt € 1.948,= subsidie voor het
verzamelen en ontsluiten van cultuur historisch materiaal gericht op de Gemeente West Maas en
Waal in samenwerking met o.a. Historische Vereniging Tweestromenland.
2.Stichting Tweestromenland in Beeld en Geluid: € 1.896,=
3.Stichting Baet en Borgh: € 3.265,=
4.Heemkunde/Oudheidkunde verenigingen: € 368,= per organisatie
5.Stichting Behoud van Natuur en Milieu Maas en Waal: € 781,=
6: Stichting Beeld van Oranje Linten: € 0,- (komt bij collegebesluit van 13-08-2019 in 2020
eenmalig te vervallen ivm beleidsregel “75 jaar bevrijding”).

E. Lokale omroep
Berekening van de subsidie
Extra FM ontvangt jaarlijks een subsidie. Deze wordt als volgt berekend: het bedrag voor de lokale
omroep dat is opgenomen in de meicirculaire voorafgaand aan het subsidiejaar. Dit bedrag komt tot
stand door het aantal huishoudens te vermenigvuldigen met het bedrag van € 1,14 per huishouden
(vastgesteld door ministerie BZK in 2015), dat jaarlijks wordt geïndexeerd met het accres van het
gemeentefonds.

F. Agora theater
Berekening van de subsidie
Het Agora Theater ontvangt jaarlijks een vaste bijdrage van € 2.633,= voor de genoemde prestaties
en activiteiten.

Beleidsregel Armoede
Berekening van de subsidie
De bijdrage is:
• Een maximale subsidie van € 1.500,= bij een eerste aanvraag voor het opzetten en uitvoeren
van een, structurele, jaarlijks, terugkerende activiteit
•
Een maximale subsidie van € 1.000,= alleen voor de voortzetting van de uitvoering van de
jaarlijks terugkerende activiteit .
• Een maximale subsidie van € 1.500,= voor incidentele projecten of activiteiten.
Subsidieplafond is € 10.000,=

Beleidsregel Buitensportverenigingen
Berekening van de subsidie
De (stichtingen voor) buitensportverenigingen met onroerend goed waarvoor zowel OZBE als OZBG
moet worden betaald. Hierbij geldt dat jaarlijks een vergoeding voor het gebruikersdeel (OZBG) van
de OZB kan worden gegeven mits het onroerend goed gedeeltelijk of geheel alleen gebruikt wordt
voor buitensportbeoefening.
De hoogte van de vergoeding is maximaal de OZBG zoals vermeld op het aanslagbiljet.
De vergoeding wordt berekend vanuit de in het taxatieverslag vermelde waarde en het voor dat jaar,
door de gemeenteraad, vastgestelde tarief voor OZBG.

Beleidsregel 75 jaar bevrijding
Onderdeel 1: het subsidieplafond in 2019 bedraagt € 11.700,=. De berekening is opgenomen in de
beleidsregel.
Onderdeel 2: het subsidieplafond in 2020 bedraagt € 14.000,=. De berekening is opgenomen in de
beleidsregel.

