
Toevoeging Subsidieregelingen Een 

jaarrond cultuur en Leve de 

vereniging aan Subsidieregelingen 

2022  
 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân;  

 

Heeft overwogen dat: 

 het rijk meerdere bijdragen heeft toegekend om verenigingen, cultuur en kunst te stimuleren 

activiteiten te ontplooien om de gevolgen van de coronapandemie zo redelijk mogelijk te 

compenseren; 

 deze rijksbijdragen reden geven enkele nieuwe subsidieregelingen in het leven te roepen; 

 

Gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening gemeente Súdwest-Fryslân;  

 

b e s l u i t :  

 

vast te stellen de Subsidieregeling Leve de vereniging en deze als paragraaf 4.10 en 4.11 toe te voegen aan 

de Subsidieregelingen 2022; 

 

Subsidieregeling Een jaarrond cultuur 

Artikel 4.10.1 Begripsbepalingen 

a. Doelgroep: een zelfstandige actief in de culturele sector met inschrijving bij de Kamer van 

Koophandel, rechtspersonen zonder winstoogmerk, verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid, 

groepen van natuurlijke personen of een combinatie van deze doelgroepen; 

b. Activiteit: een impactvolle activiteit op het gebied van cultuur. 

c. Laagseizoen: kwartaal 4 van het jaar 2022 en kwartaal 1 en 4 van het jaar 2023.  

 

Artikel 4.10.2  Welke activiteiten 

Het college kan subsidie geven aan een doelgroep voor het uitvoeren van een activiteit op het gebied van 

kunst en cultuur die bijdraagt aan het herstel van de lokale culturele infrastructuur.  

 

 



Artikel 4.10.3 Voorwaarden 

1. Voor het ontvangen van de subsidie gelden de volgende voorwaarden: 

a. de activiteit is gericht op het herstel en heropenen van de lokale culturele infrastructuur 

en vindt plaats in het laagseizoen; 

b. er is sprake van een samenwerking tussen tenminste twee partijen. 

2. Het college kan afwijken van het laagseizoen indien het lokale laagseizoen aantoonbaar anders is 

dan kwartaal 1 en 4.  

 

Artikel 4.10.4 Budget 

Voor het jaar 2022 is het budget € 250.000. 

 

Artikel 4.10.5 Verdeling 

1. De subsidie wordt verdeeld op volgorde van ontvangst, waarbij de datum waarop de aanvraag 

volledig is, geldt als datum van ontvangst. 

2. Het bedrag is maximaal 100% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 50.000 per 

activiteit. 

3. Verstrekking van subsidie vindt plaats tot het budget op is. 

4. Als na 1 november 2022 nog budget over is, mag dit worden ingezet voor subsidieverlening 

volgens de subsidieregeling ‘Leve de vereniging!’.  

 

Artikel 4.10.6 Aanvullende weigeringsgronden 

Het college kan besluiten geen subsidie te verlenen als: 

a. subsidie wordt gevraagd voor reguliere activiteiten van de doelgroep; 

b. de activiteit volgens het college onvoldoende maatschappelijke / culturele waarde heeft; 

c. de subsidie wordt aangevraagd als de activiteit in een eerder kalenderjaar is afgerond; 

d. de activiteit geen aanvulling is op het aanbod van bestaande activiteiten. 

 

Artikel 4.10.7 Inwerkingtreding en citeertitel 

1. De regeling treedt in werking de dag na publicatie en werkt terug tot en met 1 januari 2022. 

2. Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling ‘Een jaarrond cultuur’. 

 

 

 

 

 



Subsidieregeling Leve de vereniging! 

 

Artikel 4.11.1  Begripsbepaling 

 Doelgroep: een vereniging of stichting die cultuur als hoofddoelstelling heeft, het stads-, wijk- of 

dorpsbelang behartigt of een dorpshuis, MFC of wijkgebouw exploiteert. 

 

Artikel 4.11.2  Welke activiteiten 

1. Het college kan aan een doelgroep subsidie verlenen voor het uitvoeren van plannen de vereniging 

of stichting te vitaliseren en / of toekomstbestendig te maken.  

2. De volgende activiteiten komen in aanmerking voor subsidie:  

a. het aanspreken van nieuwe doelgroepen;  

b. innovatie binnen de vereniging/stichting;  

c. opzetten van een omni-vereniging;  

d. het promoten van de vereniging/stichting.  

3. Andere activiteiten die naar het oordeel van het college ook bijdragen aan de vitalisering en/of 

toekomstbestendigheid van de vereniging of stichting, kunnen in aanmerking komen voor een 

subsidie. 

 

Artikel 4.11.3  Voorwaarden 

1. De aanvraag is voorzien van een plan voor het toekomstbestendig maken van de vereniging of 

stichting. 

2. Vrijwilligersuren kunnen bij de inkomsten en uitgaven worden meegeteld. Deze worden 

gewaardeerd op het geldende minimumloon voor 22 jaar en ouder per uur per vrijwilliger op basis 

van een volledige werkweek van 36 uur (peiljaar 2022: € 11,06 per uur).  

 

Artikel 4.11.4  Budget  

Voor het jaar 2022 is het budget € 200.000. 

 

Artikel 4.11.5  Verdeling 

1. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van ontvangst, waarbij de datum waarop de aanvraag volledig 

is, geldt als datum van ontvangst. 

2. Verstrekking van subsidie vindt plaats tot het budget op is (of: wordt overschreden); 

3. De subsidie is maximaal 100% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 5.000. 
4. De gemeente geeft geen subsidie voor reis- en vergaderkosten en consumpties. 

5. Als na 1 november 2022 nog budget over is, mag dit worden ingezet voor subsidieverlening 

volgens de subsidieregeling 'Open Cultuur'. 

 

Artikel 4.11.6  Aanvullende weigeringsgronden 



Het college kan het geven van subsidie weigeren wanneer: 

a. het plan volgens het college onvoldoende bijdraagt aan vitalisering en / of het toekomstbestendig 

maken van de vereniging of stichting; 

b. de subsidie wordt aangevraagd als de activiteit in een eerder kalenderjaar is afgerond; 

c. de subsidie wordt aangevraagd voor aanpassingen van een gebouw. 

 

Artikel 4.11.7   Inwerkingtreding 

1. Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling ‘Leve de vereniging’. 
2. De regeling treedt in werking de dag na publicatie en werkt terug tot en met 1 januari 2022.  

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van … 2022, 

mr. drs. J.A. de Vries, burgemeester 

G. Heeg, gemeentesecretaris 

 

 

 

 

 


