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Artikel 5.3.1 Begripsbepalingen 
a. Aanvrager: dorps-/stads-/wijkbelangen, stichtingen, verenigingen, coöperaties of groepen van 

minimaal 5 personen. 
b. Draagvlak: de zekerheid dat vanuit het dorp, de stad of de wijk brede steun bestaat voor het 

initiatief. 
c. Leefbaarheid: beleving van mensen over hun omgeving, of het prettig wonen is en/of ze zich 

veilig voelen. 
d. Evenement: een eenmalige culturele, informatieve of historische activiteit waar publiek mag 

komen. 
 

Artikel 5.3.2 Welke activiteiten 
Het college verleent eenmalig subsidie aan een aanvrager voor: 

a. initiatieven in een stad, dorp of wijk die helpen de leefbaarheid goed te houden of te verbeteren.  
b. het stimuleren van de reguliere activiteiten van de aanvrager, waaronder het werven en/of 

behouden van vrijwilligers. Hieronder valt ook het (laten) opstellen van een vrijwilligers 
beleidsplan. 

  

Artikel 5.3.3 Voorwaarden 
Voor het ontvangen van een subsidie voor een initiatief als bedoeld in artikel 5.3.2, onder a, gelden de 
volgende voorwaarden: 

1. er moet draagvlak zijn; 
2. binnen 1 jaar moet het initiatief zijn uitgevoerd en moet de gemeente hiervan bewijs krijgen. 

  

Artikel 5.3.4 Budget 
Voor het jaar 2023 is het budget € 662.800 waarvan: 

1. € 324.800 voor initiatieven als bedoeld in artikel 5.3.2, onder a; 
2. € 338.000 voor het stimuleren van de reguliere activiteiten. 

 

Artikel 5.3.5 Verdeling 
A. Algemeen 

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. 

3. De subsidie is maximaal € 15.000 en is afhankelijk van het werk dat wordt uitgevoerd, de kosten 
die worden gemaakt en de bijdragen van andere partijen. 

4. Vrijwilligersuren 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 2023: € 11,94). 

  

B. Specifiek 
1. De subsidie voor een AED en/of een AED-kast bedraagt: 

a. voor de vervanging van een AED waar de gemeente al eerder subsidie voor heeft 
gegeven € 400. 

b. voor de vervanging van een AED-kast waar de gemeente al eerder subsidie voor heeft 
gegeven € 200. 

c. voor de aanschaf van een nieuwe AED en/of kast (bijvoorbeeld in een nieuwbouwwijk) 
wordt maatwerk toegepast. 

2. De subsidie voor de aanleg van jeu de boules banen bedraagt maximaal € 1.750 per baan tot 
maximaal € 3.500 per aanvrager en is afhankelijk van het werk dat wordt uitgevoerd, de kosten 

die worden gemaakt en de bijdragen van andere partijen. 

3. De subsidie voor reguliere activiteiten bedraagt maximaal € 40 per lid/vrijwilliger tot maximaal € 
2.000 per aanvrager. De subsidie is afhankelijk van de activiteiten die worden uitgevoerd en de 
kosten die worden gemaakt. 

 

Artikel 5.3.6 Aanvullende weigeringsgronden 
1. Het college verleent geen subsidie voor een initiatief als bedoeld in artikel 5.3.2, onder a, als het 

initiatief helemaal of voor een deel is gericht op: 
a. het organiseren van een (dorps- of buurt)feest, borrel, optocht, reünie, braderie, 

barbecue of een activiteit die hier op lijkt; 
b. het schrijven of uitgeven van een boek, film etc.; 
c. het maken of plaatsen van een standbeeld/gedenkplaat; 
d. het maken en bijhouden van websites; 
e. een initiatief dat met regelmaat wordt uitgevoerd of georganiseerd; 



f. exploitatiekosten. Denk hierbij aan normaal onderhoud en kosten het initiatief na 

realisatie draaiende te houden. 
g. het organiseren en houden van een evenement. 

2. Het college kan besluiten geen subsidie te verlenen als de aanvraag gaat over kosten aan een 
dorpshuis, sportaccommodatie, gebouw of bouwwerk. 

 


