Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest;
gelet op het bepaalde in titel 4.2vaî de Algemene wet bestuursrecht;
gelet op het bepaalde in artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening Oegstgeest 2015;
gelet op de Toekomstvisie zozo Oegstgeest in Beweging;
gelet op de motie Sociaal Risico van 6 november zor4

besluit
vast te stellen de volgende nadere regeling

SUBSIDIEREGELING OEGSTGEEST SOCIAAL OP WEG ZOT6

Artikel r. Doel
Deze regeling strekt ertoe om de overdracht van maatschappelijke voorzieningen naar de samenleving
te faciliteren en ondersteunen, opdat de betreffende organisaties en verenigingen die deze
voorzieningen aanbieden op eigen kracht kunnen voortbestaan en daarmee de voorzieningen voor
Oegstgeest kunnen blijven behouden.

Artikel z. Reikwijdte

1.

2.
3.

Deze regeling is van toepassing op het verstrekken van subsidie door het college van burgemeester
en wethouders ter uitvoering van de motie Sociaal Risico van 6 november zor4.

Alleen maatschappelijke organisaties die worden genoemd in de motie Sociaal Risico komen in
aanmerking voor subsidie. Dit betreft muziekschool BplusC, scoutingverenigingen,
buurtverenigingen, Volksuniversiteit K&O en sportverenigingen.
Aanwagers komen, op grond van deze regeling, in aanmerking voor subsidie van activiteiten,
projecten of gebruiksgoederen die bijdragen aan het bereiken van minimaal één van de in het
volgende artikel van deze regeling genoemde maatschappelijke doelen en die voldoen aan de
voorschriften en bepalingen in deze regeling en van de Algemene Subsidieverordening Oegstgeest
zor5 (ASVzo15).

Artikel

1.
2.

3.

Activiteiten

Subsidie kan uitsluitend worden verstrelit voor projecten, activiteiten of gebruiksgoederen die
bijdragen aan het bereiken van meer eigen kracht en zelfstandigheid van maatschappelijke
voorzieningen.
Maatschappelijke voorzieningen die door aanvragers worden aangeboden of geêxploiteerd dienen
plaats te vinden in de gemeente Oegstgeest.

Artikel +. Subsidievorm
Er kan een eenmalige subsidie worden verstrekt

Artikel 5. Subsidieplafond
Voor uitvoering van deze regeling is eenmalig een bedrag van € 25o.ooo beschikbaart. Aanwagers
kunnen in aanmerking komen voor een deel van het bedrag. Binnen dit plafond zal een bedrag van
€ zo.ooo beschikbaar worden gesteld voor aanwagen onder de € 5ooo, die ambtelijk zullen worden
afgedaan.

Artikel

6.

Aanvraagtermijn

Subsidieaanwagen dienen uiterlijk r oktober zo16 te worden ingediend.

Artikel

t

Bi¡

7.

Aanvraag van de subsidie (subsidiecriteria)

vaststelling van de begroting 2015 en de motie sociaal risico door de raad is het plafond vastgesteld.

1.

2.

3.

Een aanwaag voor een subsidie als bedoeld in artikel 3 bevat naast de in artikel 6 van de Algemene
subsidieverordening Oegstgeest 2o1S genoemde gegevens, in ieder geval een gemotiveerde
onderbouwing van:
a. de mate waarin de gewenste eenmalige subsidie bijdraagt aan de zelfstandigheid van de
maatschappelijke voorziening.
b. de mate waarin de gewenste eenmalige subsidie bijdraagt aan een vernieuwende cq.
innovatieve aanpak van de maatschappelijke voorziening.
Aanwagen voor een subsidie boven € S.ooo moeten bovendien worden ingediend samen met een
inhoudelijk en financieel plan. In dit plan worden tenminste de volgende aspecten behandeld:
a. begroting van inkomsten en uitgaven, inclusief de benodigde financiële ondersteuning van de
gemeente. Uit deze begroting moet blijken dat partijen tenminste 4 jaar zelfstandig kunnen
voortbestaan.
b. sponsoring/alternatieve financiering: welke sponsoring of subsidies maatschappelijke partijen
op dit moment ontvangen, op welke wijze is geprobeerd sponsorgelden te verwerven en welke
sponsorverzoeken maatschappelijke partijen nog gaan indienen.
c. scope: welke activiteiten worden ontplooid of willen partijen gaan ontplooien en voor welke
doelgroepen.
d. dienstverlening: welke diensten worden aan de inwoners van Oegstgeest aangeboden.
e. ontwikkeltraject: hoe ziet de lange termijnvisie eruit.
f. planning: op welk moment starten de activiteiten, welke activiteiten worden op langere
termijn uitgevoerd.
Aanwagers hebben tot 2019 de tijd om de subsidie te besteden. Dat wil zeggen dat aanwagers de
betreffende aanwaag meerjarig kunnen uitgeven tot 2019.

Artikel 8. Beoordeling aanvragen

1.

2.

Het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest beoordeelt de aanwagen en bepaalt
de verdeling van de subsidie. Het college informeert de raad over haar besluit.
Bij aanwagen onder de € 5.ooo zal de ambtelijke organisatie beslissen op de aanwaag en deze

3.

afhandelen.
Aanwagers ontvangen uiterlijk op r december zo16 een besluit op hun aanwaag.

Artikel 9. Weigeringsgronden
De subsidie wordt in ieder geval -naast het bepaalde in artikel 9 van de Algemene subsidieverordening
Oegstgeest zor5- geweigerd, indien:
de subsidie wordt aangewend om structurele bezuinigingen op de exploitatiesubsidie op te

a.

b.

vangen.

voor de subsidiabele kosten subsidie kan worden of werd verstrekt op grond van een andere
rijks-, provinciale-, of gemeentelijke subsidieregeling.

Artikel ro. Slotbepalingen
t. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Oegstgeest Sociaal Op Weg zo16.
z.Deze subsidieregeling treedt in werking op r juni zo16.

Toelichting Subsidieregeling Oegstgeest Sociaal Op Weg zo16

Artikel z Reikwijdte
Het doel van deze subsidieregeling ter uitvoering van de motie Sociaal Risico is om aan organisaties en
verenigingen subsidie te verlenen om de transitie naar verzelfstandiging en eigen kracht van
maatschappelijke voorzieningen in Oegstgeest te faciliteren, opdat betreffende voorzieningen op een
duurzame manier kunnen blijven voortbestaan.

Artikel

B

Activiteiten

Sub z

Om in aanmerking te komen voor gemeentelijke ondersteuning dienen projecten, activiteiten of
duurzame gebruiksgoederen een dorpsbelang te dienen: de activiteit vindt plaats in Oegstgeest ofwel
wordt georganiseerd voor ofdoor Oegstgeester ingezetenen ofde gemeenschap. Het kan ook gaan om
nieuwe verbindingen tussen Oegstgeester verenigingen of organisaties. Het feit dat een aantal leden
van een (landelijke) vereniging in Oegstgeest woonachtig is, is onvoldoende ter onderbouwing van het
lokale belang voor een subsidieaanvraag. De activiteit kan eventueel onderdeel vormen van een
regionaal project, waar de gemeente Oegstgeest deel van uitmaakt.

Artikel4 Subsidievorm
De eenmalige subsidie is bedoeld voor eenmalige projecten, activiteiten of aan te schaffen duurzame
gebruiksgoederen.

Artikel

6

Aanvraagtermijn

Slechts volledige subsidieaanwagen worden in behandeling genomen. Wanneer de aanwager
krachtens artikel4:S van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanwaag aan
te lullen, geldt de dag waarop de aanwaag is aangevuld, als datum van ontvangst van de aanwaag.

Artikel 7 Aanvraag van de subsidie
Aanwagen worden beoordeeld op de genoemde aspecten in artikel 6. De aspecten zijn tevens
wegingsfactoren bij de beoordeling van de aanwagen. De aspecten staan in volgorde van belang,
waarbij de bovenste twee aspecten een hoger gewicht krijgen toegekend.

Het doel van deze subsidieregeling is dat de zelfredzaamheid van maatschappelijke organisaties en
verenigingen toeneemt en dat meer gebruik gemaakt gaat worden van de eigen kracht van (andere)
organisaties, verenigingen en inwoners. Om voor subsidie in aanmerking te komen dienen aanvragers
dan ook aan te tonen dat de eenmalige subsidie bijdraagt aan de zelfstandigheid én de vernieuwende
cq. innovatieve aanpak van de maatschappelijke voorziening. De zelfstandigheid en innovativiteit van
voorzieningen kan bijvoorbeeld zijn gelegen in nieuwe activiteiten, nieuwe doelgroepen, meer leden of
efficiënter gebruik van gebouwen/terreinen.

