HOOFDSTUK 12: VOOR EN DOOR STUDENTEN
Artikel 12:1 Begripsomschrijvingen
In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:
Student: een persoon van 18 jaar of ouder die voltijds een opleiding volgt aan een Zwolse
HBO- of WO-instelling.

Artikel 12:2 Subsidiedoel
Met deze subsidieregeling wordt beoogd activiteiten te ondersteunen die worden
georganiseerd door studenten en voor studenten en die bijdragen aan de verdere
ontwikkeling van Zwolle als bruisende en levendige stad, zodat Zwolle aantrekkelijker wordt
voor studenten.

Artikel 12:3 Subsidiecriteria
Een subsidie kan slechts worden verleend indien wordt voldaan aan de volgende criteria:


1.

De activiteit wordt georganiseerd door één of meerdere studenten al dan niet in
georganiseerd verband en vindt plaats in Zwolle;


2.

Het gaat om een sociale, culturele en/of sportieve activiteit;


3.

De activiteit draagt bij aan de samenhang/ samenwerking tussen studenten en/of
studentenverenigingen en dient daarbij ‘studentenvereniging overstijgend’ te zijn;


4.

De activiteit is voor iedere student toegankelijk;


5.

De activiteit wordt georganiseerd voor tenminste 30 studenten;


6.

Per activiteit wordt slechts éénmaal per jaar subsidie verleend.
Activiteiten waarvoor op grond van een andere gemeentelijke subsidieregeling of anderszins
een gemeentelijke subsidie wordt verleend komen niet in aanmerking voor een subsidie op
grond van de regeling in dit hoofdstuk.

Artikel 12:4 Subsidiemethodiek


1.

De subsidie wordt verstrekt als bijdrage in de organisatie en/of de uitvoering van de activiteit
tot maximaal 80% van de kosten.


2.

Het subsidiebedrag bedraagt per activiteit maximaal € 1.000,--.

Artikel 12:5 Subsidieplafond
Het college stelt jaarlijks het subsidieplafond vast dat ten hoogste beschikbaar is voor de
subsidiëring krachtens dit hoofdstuk.

Artikel 12:6 Subsidieaanvraag


1.

De subsidie moet worden aangevraagd door 1 of meer studenten al dan niet in
georganiseerd verband van een Zwolse HBO- of WO-instelling.


2.

Aanvragen kunnen het hele kalenderjaar worden ingediend. De aanvraag moet ten minste 6
weken voor de uitvoering van de activiteit worden ingediend.


3.

Aanvragen voor een subsidie worden behandeld in de volgorde van datum van ontvangst en
registratie door de gemeente Zwolle.

Artikel 12:7 Subsidieverlening en -vaststelling


1.

Het college neemt uiterlijk binnen 4 weken na het indienen van de aanvraag een beslissing
op de aanvraag.


2.

Toekenning van subsidie vindt plaats in de vorm van een besluit tot subsidievaststelling.

Artikel 12:8 Bijzonderheden

In bijzondere gevallen kan het college besluiten om af te wijken van het bepaalde in artikel
12:3 lid 2 en artikel 12:4 lid 1 en 2.

TOELICHTING VOOR EN DOOR STUDENTEN
Artikel 12: 3 Subsidiecriteria
Lid 3
Indien meerdere studentenverenigingen een gezamenlijke activiteit organiseren die
toegankelijk is voor alle studenten, dus niet alleen leden, kunnen zij in aanmerking komen
voor subsidie.

Lid 6
Voor een activiteit kan maar eenmaal per jaar subsidie worden aangevraagd. Indien een
activiteit door bijvoorbeeld verschillende studentenverenigingen wordt georganiseerd, dient
er maar één subsidieaanvraag gedaan te worden. Indien er toch meerdere aanvragen
binnenkomen, zal er maar één in behandeling worden genomen, te weten de eerste die
ingediend wordt.

Artikel 12:8 Bijzonderheden
Het college kan besluiten af te wijken van artikel 12:3 lid 2 indien een activiteit volgens de
subsidiecriteria niet in aanmerking komt voor subsidie, maar het college het toch een
waardevolle activiteit vindt. Zij kan dan alsnog besluiten tot subsidieverlening. Tevens kan
het college besluiten af te wijken van artikel 12:4 lid 1 en 2 en een hoger subsidiebedrag ter
beschikking te stellen als zij dit wenselijk vindt.

