GEMEENTE BOEKEL

Raadsbesluit
De raad van de gemeente Boekel;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 januari 2017
gelet op artikel 149 van de Gemeentewet
BESLUIT:
1. Vast te stellen de navolgende 1e wijziging van de ‘Algemene subsidieverordening 2014
gemeente Boekel’
Artikel I Wijziging verordening
A. Artikel 5 Bij aanvraag in te dienen gegevens, onder 1 komt te luiden als volgt:
De aanvraag voor een instandhoudingssubsidie, een instandhoudingssubsidie welzijn en
informele zorg, een adviessubsidie, een budgetsubsidie met vast bedrag of een
evenementensubsidie voor een evenement dat reeds in artikel 17 van deze verordening is
opgenomen, wordt schriftelijk ingediend bij het college met behulp van een door het college
vastgesteld aanvraagformulier. De aanvraag voor een instandhoudingssubsidie moet tevens
voorzien zijn van een recente ledenlijst. Deze ledenlijst moeten minimaal de NAW-gegevens
en geboortedata van de jeugdleden tot 18 jaar bevatten.
B. Artikel 15 Subsidiebedragen instandhoudingssubsidies, onder 1 komt te luiden als volgt:
Het subsidiebedrag van een instandhoudingssubsidie zoals bedoeld in artikel 3, lid 1,
onderdeel a. kent de volgende elementen:
a. Een vast basisbedrag per instelling van € 1.000 per jaar.
b. Een vast bedrag per jeugdlid voor sportverenigingen van;
i. € 20 per jeugdlid in 2018
ii. € 30 per jeugdlid in 2019
iii. € 40 per jeugdlid in 2020
iv. € 50 per jeugdlid in 2021
v. € 60 per jeugdlid in 2022
c. Een vast bedrag per jeugdlid voor cultuur- en natuurverenigingen van € 20.
d. Het college is bevoegd om een niet-Boekelse instelling welke als doel heeft de
beoefening van een sport een instandhoudingssubsidie in de vorm van een bedrag
per jeugdlid toe te kennen als er binnen de gemeente Boekel geen mogelijkheid
bestaat om een vergelijkbare sport te beoefenen: € 20 per jeugdlid.
C. Artikel 15 Subsidiebedragen instandhoudingssubsidies, onder 3 komt te luiden als volgt:
Een vast bedrag per jeugdlid zoals bedoeld in artikel 15 lid 1, onderdeel b, c en d kan alleen
worden toegekend indien voldaan wordt aan de voorwaarden in de begripsomschrijving van
‘jeugdleden’ zoals is vastgesteld in artikel 1, lid n.
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D. Aan Artikel 17, Te subsidiëren evenementen wordt toegevoegd:
Stichting Organisatie Kidsday
Avond vierdaagse Boekel-Venhorst

€ 1.000
€ 500

E. In artikel 20 Subsidievoorwaarden adviessubsidie wordt WMO Adviesraad vervangen door
Adviesraad Sociaal Domein.
Artikel II Inwerkingtreding
Deze 1e wijziging van de ‘Algemene subsidieverordening 2014 gemeente Boekel’ treedt in
werking met ingang van 1 januari 2018.

2. De financiële wijzigingen te verwerken in de Voorjaarsnota 2017.

Aldus besloten in de openbare vergadering van
de raad van de gemeente Boekel, gehouden op 23 februari 2017

de griffier,

de voorzitter,

M.R.P. Philipse

P.M.J.H. Bos
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