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N a d e r e subsidieregels voor w i j k w e n s e n

Gemeentebestuur
Spuiboulevard 300
3311 GR DORDRECHT

Het COLLEGE van BURGE ME E STE R en WETHOUDERS van de gemeente
DORDRECHT;
gelet op de Algemene Subsidieverordening Dordrecht;

BESLUIT

vast te stellen de navolgende
Nadere regels op grond van artikel 6, lid 2 van
de Algemene Subsidieverordening Dordrecht
voor het verstrekken van subsidies, faciliteiten
en voorzieningen voor activiteiten die de sociale
samenhang, de leefbaarheid en de veiligheid in
de gemeente Dordrecht kunnen bevorderen

Artikel 1
Doelstelling
Op grond van deze nadere regels kunnen subsidies, eventueel aangevuld met
faciliteiten en voorzieningen, worden verstrekt voor activiteiten van burgers en
instellingen die de sociale samenhang, de leefbaarheid en de veiligheid op wijk-,
buurt- en/of straatniveau in de gemeente Dordrecht kunnen bevorderen.

Artikel 2
Begripsbepalingen
1. Aanvragers: de natuurlijke personen of rechtspersonen die in aanmerking willen
komen voor een subsidie en/of faciliteiten en/of voorzieningen op grond van
deze nadere regels ten behoeve van een door hen te organiseren activiteit.
2. ASV: Algemene Subsidieverordening Dordrecht.
3. Buurt-, respectievelijk straatfeest: geheel van activiteiten georganiseerd in,
door en voor de bewoners van een (deel van een) buurt, respectievelijk straat.
4. Faciliteit: door of namens de gemeente aangeboden ondersteuning bij de
activiteit, die erop is gericht om de activiteit goed te laten verlopen.
5. Subsidie: de aanspraak op financiële middelen, door de gemeente verstrekt
met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling
voor aan de gemeente geleverde goederen of diensten.
6. Voorziening: door of namens de gemeente aangeboden goederen en materialen
ten behoeve van de activiteit.
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Artikel 3
Door de gemeente te subsidiëren en/of te ondersteunen activiteiten
1. Als activiteiten die de sociale samenhang in de wijk, buurt, straat kunnen
bevorderen worden in ieder geval aangemerkt buurt- en straatfeesten, die
plaatsvinden in de openbare ruimte ter plaatse of in voor iedereen
toegankelijke plaatselijke voorzieningen, waarvoor alle bewoners van de buurt
respectievelijk de straat waarvoor de activiteit wordt georganiseerd worden
uitgenodigd en waaraan zij gratis kunnen deelnemen.
2. Andere activiteiten kunnen in het kader van deze nadere regels worden
gesubsidieerd en/of ondersteund door middel van faciliteiten en/of
voorzieningen, indien en voor zover die activiteiten in overeenstemming zijn
met de doelstelling van deze nadere regels.
Artikel 4
Subsidiepiafond en invuiiing budget
1. Het college stelt jaarlijks uiterlijk op 15 juli het subsidiepiafond vast voor het
daarop volgende jaar. Dat is het bedrag dat in dat jaar maximaal beschikbaar is
voor subsidies die worden verstrekt op grond van deze nadere regels.
2. Bij die gelegenheid kan ook worden aangegeven hoeveel geld maximaal
beschikbaar is voor faciliteiten en/of voorzieningen die worden verstrekt op
grond van deze nadere regels.
3. Bij het vaststellen van het subsidiepiafond wordt aangegeven op welke wijze
het in lid 1 genoemde bedrag wordt verdeeld, wanneer aanvragen kunnen
worden ingediend en welk soort activiteiten in het desbetreffende subsidiejaar
prioriteit geniet.
Artikel 5
Aigemene bepaiingen met betrekking tot een aanvraag
1. Aanvragen voor subsidies tot € 1.000,— kunnen door zowel natuurlijke
personen als rechtspersonen worden ingediend.
2. Aanvragen voor subsidies boven de € 1.000,— worden door rechtspersonen
ingediend
3. De bepaiingen van de ASV Dordrecht zijn onverkort van toepassing.
Artikel 6
Aanvragen door burgers voor buurt- en straatfeesten
1. De aanvraag wordt ondertekend door minimaal 5 personen, die wonen op
verschillende adressen. Vermeld wordt wie van de ondertekenaars wordt
beschouwd als contactpersoon voor de aanvraag.
2. De aanvragers dienen te wonen in (het deel van) de buurt, respectievelijk (het
deel van) de straat waarvoor het feest wordt georganiseerd.
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Artikel 7
Procedure bij aanvragen voor buurt- en straatfeesten
1. De aanvrager vraagt de subsidie aan door middel van een aanvraagformulier
dat het college beschikbaar stelt.
2. Met de aanvraag verplicht de aanvrager, respectievelijk de contactpersoon, zich
om desgevraagd na afloop van het buurt- of straatfeest een vragenformulier in
te vullen.
3. De subsidie wordt niet eerder uitbetaald dan nadat de noodzakelijke
vergunningen zijn verleend en/of meldingen zijn gedaan.

Artikel 8
Procedure bij andere aanvragen
1. Aanvragen voor subsidie of faciliteiten en/of voorzieningen voor andere
activiteiten zoals bedoeld in artikel 3, lid 2 worden schriftelijk en voorzien van
een toelichting ingediend.
2. In de toelichting wordt tenminste vermeld:
a. de inhoud van de activiteit waarop de aanvraag betrekking heeft en de
wijze waarop men van plan is deze uit te voeren;
b. de hoogte van de gevraagde subsidie; en/of
c. de gevraagde faciliteit(en) en/of voorziening(en).
3. De aanvrager, respectievelijk de contactpersoon, verklaart zich bereid om
informatie te verstrekken over de aanwending van de verstrekte subsidie en/of
de faciliteit(en) en/of de voorziening(en).

Artikel 9
Weigering van aanvragen
1. Naast de weigeringsgronden in artikel 13, lid 1 van de ASV wordt de aanvraag
afgewezen indien deze, ook nadat de aanvrager(s) in de gelegenheid is (zijn)
gesteld om het verzuim te herstellen, niet volledig is.
2. Naast de weigeringsgronden in artikel 13, lid 2 van de ASV kan de aanvraag
worden afgewezen indien:
a. de activiteit naar verwachting niet of onvoldoende zal worden bezocht door
often goede zal komen aan degenen voor wie deze is bestemd;
b. de activiteit, de faciliteit en/of de voorziening is bestemd voor een te gering
aantal deelnemers of begunstigden;
c. de activiteit naar verwachting niet zal voldoen aan vigerende wet- en
regelgeving;
d. aan de aanvrager(s) in het lopende kalenderjaar al subsidie en/of
faciliteiten en/of voorzieningen is (zijn) verstrekt op grond van deze nadere
regels;
e. de aanvrager, respectievelijk de contactpersoon, in het lopende of het
afgelopen kalenderjaar met betrekking tot een eerdere aanvraag op grond
van deze nadere regels geen gevolg heeft gegeven aan een verzoek om
nadere informatie zoals bedoeld in artikel 7, lid 2 en artikel 8, lid 3.
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Artikel 10
Slotbepalingen
1. Deze nadere subsidieregels kunnen worden aangehaald als "Nadere
subsidieregels voor wijkwensen".
2. Deze nadere subsidieregels treden in werking op de dag na de datum van
publicatie en werken terug tot 1 januari 2009.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 30 juni 2009.
|Het college van Burgemeester en Wethouders
ïde secretaris
de burgemeester

A~-

RJ.G. Bandell
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TOELICHTING
Nadere subsidieregels voor het verstrekken van subsidies, faciliteiten en
voorzieningen die de sociale samenhang, de leefbaarheid en de veiligheid in de
gemeente Dordrecht kunnen bevorderen ( = Nadere subsidieregels voor wijkwensen)

1. Algemeen
De Algemene Subsidieverordening (ASV), die met ingang van 1 juni 2006 in werking is getreden,
geeft het formele kader waarbinnen subsidies kunnen worden verstrekt. Het formele kader van
de ASV is erg ruim. Nadere regels voor het verstrekken van subsidies hoeven niet meer te
bepalen dan voor welke activiteiten subsidie kan worden verstrekt en op welke wijze aanvragen
kunnen worden ingediend.
Voor buurt- en straatfeesten kunnen naast (subsidie)geld voor de initiatiefnemers ook faciliteiten
(zoals ondersteuning bij de aanvraag van een vergunning) en/of voorzieningen in natura worden
verstrekt. Dergelijke faciliteiten en voorzieningen vallen formeel niet onder het begrip subsidie.
Een subsidie is namelijk altijd een financiële bijdrage. Dat wil echter niet zeggen dat deze
faciliteiten en voorzieningen niet kunnen worden opgenomen in nadere regels voor kleine
subsidies c a . . Ze kunnen meelopen in de procedure. Dat geldt ook voor de financiële
verantwoording achteraften behoeve van de jaarrekening.
De besluitvorming op grond van deze nadere subsidieregels vindt op gebiedsniveau plaats door
de gebiedsmanagers van de sector Maatschappelijke Ontwikkeling. De gebiedsmanagers zijn
bevoegd tot het verlenen en vaststellen van subsidies tot een bedrag van ten hoogste € 1.000,—
per geval, elk voor zover het het hem toegewezen gebied betreft 1 . Het afdelingshoofd van de
afdeling Wijkgericht Werken is bevoegd tot het verlenen en vaststellen van de grotere subsidies.
2. Toelichting per artikel
Artikel 3
Lid 1
Dit artikellid regelt de ondersteuning door de gemeente van buurt- en straatfeesten. Alleen als
een van de weigeringsgronden van artikel 9 aan de orde is of als het geld op is (zie hiervoor
artikel 4) kan deze ondersteuning worden geweigerd. Dat maakt het mogelijk dat snel
duidelijkheid wordt gegeven aan de initiatiefnemers van een activiteit. Onder "voor iedereen
toegankelijke plaatselijke voorzieningen" wordt onder andere verstaan een speeltuin of een
buurthuis.
Lid 2
Deze bepaling biedt de mogelijkheid om ook andere activiteiten (dan buurt- of straatfeesten) te
subsidiëren en te ondersteunen, mits deze passen binnen de doelstelling van de nadere regels.
Gedacht kan worden aan activiteiten die in de eerste plaats zijn gericht op een bepaalde groep
(bijvoorbeeld jongeren of vrouwen). De formulering is echter zo ruim dat veel initiatieven voor
subsidie en/of ondersteuning in aanmerking kunnen komen.
Artikel 4
Voor subsidieregelingen kan volgens de ASV een subsidieplafond worden vastgesteld. Het college
stelt daarom uiterlijk op 15 juli van een jaar vast hoeveel geld in het volgende jaar beschikbaar
is voor subsidies en op welke manier het geld wordt verdeeld.
Het college kan bij die gelegenheid ook besluiten welke zaken zij nader wil regelen, bijvoorbeeld
de periode waarin straatfeesten kunnen worden gehouden en wanneer men daarvoor een
aanvraag kan indienen. Als het geld op is wordt er geen subsidie meer verstrekt. Nieuwe
subsidieaanvragen kunnen in dat geval worden geweigerd met een verwijzing naar het feit dat
het subsidieplafond is bereikt. Het subsidieplafond en de wijze van verdeling worden op de

1 Zie "Algemeen Mandaatbesluit Dordrecht (3e vastgestelde versie)"
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gebruikelijke manier bekend gemaakt. De voorzieningen en faciliteiten kunnen in deze werkwijze
"meelopen". Een deel van het budget per gebied kan op deze manier jaarlijks worden
gereserveerd voor het verstrekken van faciliteiten en voorzieningen.
Artikel 5
Subsidies t o t een bedrag van € 1.000,- kunnen zowel door natuurlijke als rechtspersonen
worden aangevraagd. Subsidies groter dan € 1.000,— kunnen alleen door rechtspersonen
worden aangevraagd. De reden hiervoor is dat rechtspersonen een verplichte boekhouding
moeten voeren en daardoor beter in staat zijn om grotere bedragen te verantwoorden.
Met het oog op de rechtmatigheid van de verstrekking van subsidies moet een van te voren
vastgelegde administratieve procedure worden aangehouden. Het college moet achteraf aan de
raad inzicht kunnen bieden in de wijze van besteding van de subsidiegelden.
Artikel 6
Bij aanvragen door burgers voor buurt- en straatfeesten is het van belang dat de aanvraag door
meerdere personen wordt ondersteund. De gemeente heeft echter behoefte aan een
aanspreekpunt. Deze contactpersoon moeten de aanvragers zelf aanwijzen.
Artikel 7
Lid 2
De aanvrager respectievelijk de contactpersoon, verklaart zich bereid om na afloop van het feest
een vragenformulier in te vullen. Tot een verzoek om een vragenformulier in te vullen komt het
alleen als daar aanleiding voor is. Te denken valt aan een periodieke evaluatie of een vermoeden
van onregelmatigheden.
Lid 3
Voor het houden van buurt- en straatfeesten geldt een meldingsplicht of is een vergunning
nodig- De melding kan worden gedaan bij de afdeling Vergunningen en Handhaving van de
Milieudienst Zuid-Holland Zuid. In artikel 2.2.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
staat beschreven wanneer kan worden volstaan met een melding. In alle andere gevallen is een
vergunning nodig. Zonder vergunning mag een feest niet doorgaan.
EVENEMENT
1. Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester een evenement te organiseren.
2. Geen vergunning is vereist voor een klein evenement indien:
a. het evenement een feest op eigen terrein, barbecue, buurt- of straatfeest in de openlucht betreft;
b. het aantal aanwezigen niet meer bedraagt dan 80 personen;
c. er geen muziek ten gehore wordt gebracht voor 09.00 uur en na 23.00 uur;
d. het evenement niet plaatsvindt op (een deel van) de rijbaan, het (brom)fietspad of de parkeerplaats
en geen belemmering vormt voor een goede doorstroming van het verkeer en/of de hulpdiensten en
geen parkeeroverlast veroorzaakt;
er, met uitzondering van één grote partytent en/of kinderspeeltoestel (zoals een springkussen),
slechts kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van minder dan 10 m2 per object;
f. er geen ander evenement in de nabijheid plaatsvindt;
g. het evenement niet geheel of gedeeltelijk plaatsvindt op een zondag voor 13.00 uur;
h. er een organisator is die geldt als aanspreekpunt voor toezichthouders en personeel van
hulpdiensten;
de organisator uiterlijk 10 werkdagen voorafgaand aan het evenement daarvan melding heeft
gedaan aan de burgemeester;
J. de organisator tijdens het evenement een ontvangstbevestiging van het feit dat hij een melding
heeft gedaan kan tonen.
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Om te voorkomen dat geld moet worden teruggehaald bij de subsidieontvanger als:
- achteraf blijkt dat toch geen vergunning kan worden verkregen;
- of er niet tijdig een melding is gedaan;
is bepaald dat vaststelling van de subsidie pas plaatsvindt nadat de vergunning is verleend of er
een melding is gedaan. Als al bij de eerste beoordeling van de aanvraag aanleiding bestaat tot
gegronde twijfel of kan worden voldaan aan de vigerende wet- en regelgeving, dan kan dat een
reden zijn om de aanvraag af te wijzen (zie artikel 9, lid 2, onder c).
Artikel 8
Omdat de overige aanvragen in het kader van deze nadere regels heel uiteenlopend kunnen zijn
is in dit artikel alleen bepaald welke informatie minimaal noodzakelijk is om de aanvraag te
kunnen beoordelen. Aanvragen kunnen in principe gedurende het hele jaar worden ingediend,
tenzij in de wijze van verdeling (zie artikel 4) anders wordt bepaald.
Artikel 9
Lid 1
De weigeringsgronden van artikel 13, lid 1 van de ASV zijn, kort samengevat: de subsidie wordt
naar verwachting niet goed besteed en/of de doelstelling ervan is niet in orde (strijd met de wet
of de openbare orde, er is sprake van religieuze of andere propaganda). In die gevallen zal de
aanvraag altijd worden afgewezen (= absolute weigeringsgronden).
Lid 2
De relatieve weigeringsgronden van artikel 13, lid 2 van de ASV zijn, kort samengevat: de
aanvrager heeft zelf genoeg geld of heeft van een ander bestuursorgaan al subsidie ontvangen
voor de activiteit, of hij beschikt, inclusief de subsidie, over onvoldoende financiële middelen om
de activiteit te organiseren.
In lid 2 is sprake van het naar verwachting niet kunnen voldoen aan geldende wet- en
regelgeving. Denk hierbij met name aan de eisen van de Algemene Plaatselijke Verordening
(APV). Te denken valt aan activiteiten die veel (geluids- of parkeeroverlast zullen veroorzaken.
Verlening en vaststelling van de subsidie vallen samen. Daardoor is het niet mogelijk om, op het
moment dat wordt vermoed dat de subsidie niet goed is besteed, daaraan consequenties te
verbinden. Vandaar ook de verplichting om mee te werken aan het verstrekken van informatie.
Als de aanvrager(s) daar niet voor wil(len) tekenen wordt de aanvraag afgewezen (zie lid 1). Als
zij, wanneer feitelijk informatie wordt gevraagd, niet meewerken, dan kan de gemeente een
volgende aanvraag afwijzen. Dat wordt per geval beoordeeld, rekening houdend met de
omstandigheden. Een andere weigeringsgrond is - dit is geregeld in de Algemene wet
bestuursrecht (Awb) - dat het subsidieplafond is bereikt (zie hiervoor onder artikel 4).
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