
 

 

 

 

 

 

 

Toelichting Subsidieregeling cultuureducatie primair onderwijs, gemeente Steenbergen 2015 

 

 

Algemene toelichting  

In de Algemene subsidieverordening gemeente Steenbergen 2015 (ASV) wordt de hoofdstructuur van het 

subsidieproces neergelegd. De beleidsinhoudelijke elementen worden vervolgens in subsidieregelingen 

vastgelegd. De bevoegdheid tot het vaststellen hiervan wordt in artikel 3 van de ASV gedelegeerd aan het 

college.  

 

In een subsidieregeling wordt in ieder geval  vastgesteld welke activiteiten in aanmerking komen voor een 

subsidie. Verder kan worden vastgesteld wat de doelgroep van de subsidie is, welke kosten in 

aanmerking komen, hoe het beschikbare budget wordt verdeeld over de aanvragen, etc. Dergelijke 

nadere regels zijn algemeen verbindende voorschriften die flexibiliteit kennen in de vaststelling, omdat het 

college hierover besluiten kan nemen. 

 

De subsidie uit deze Subsidieregeling cultuureducatie primair onderwijs, gemeente Steenbergen 2015 is 

gelijk aan de subsidies uit de lumpsum vanuit de overheid en valt onder de eenvoudige tweedeling van 

eenmalig of structureel uit artikel 6 van de ASV. Het is bij de subsidieverstrekking vooral belangrijk wat 

wordt bereikt met de verleende subsidie, waarbij de activiteiten die worden gesubsidieerd een middel zijn 

en geen doel op zich. Bij de beoordeling van de aanvraag staat voorop wat de bijdrage is aan de ambities 

die voortvloeien uit de Kunst- en Cultuurnota 2014-2017. 

 

 

Artikelsgewijze toelichting 

 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen  

De begripsomschrijvingen in dit artikel zijn opgenomen om interpretatieverschillen te voorkomen.  

 

Artikel 2. Toepassingsbereik 

In dit artikel worden de kaders aangegeven waarbinnen op grond van deze regeling subsidies worden 

verstrekt. In deze subsidieregeling is het uitgangspunt dat alleen scholen voor subsidie in aanmerking 

komen. 

 

Artikel 3. Activiteiten  

In deze subsidieregeling is gekozen om concrete activiteiten op te nemen, welke voortvloeien uit de 

ambities die zijn opgenomen in de Kunst- en Cultuurnota 2014-2017.   

 

Artikel 4. Doelgroep 

Dit artikel bepaalt dat gesubsidieerde activiteiten, zoals genoemd in artikel 3, enkel uitgevoerd kunnen 

worden door scholen. 

 

Artikel 5. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen 

Subsidie wordt alleen verstrekt als het gebruikt wordt voor een activiteit uit artikel 3. 

 

Artikel 6. Hoogte van de subsidie 

De wijze waarop een subsidiebedrag wordt opgebouwd, hoeft niet als zodanig binnen een 

subsidieregeling vastgelegd te worden. De bedragen zijn uitgewerkt in beleidsregels, die als bijlage zijn 

toegevoegd. 

 

Artikel 7. Wijze van verdeling 

Als er met subsidieplafonds gewerkt wordt, dan schrijft de ASV voor dat in de betrokken subsidieregeling 

de wijze van verdeling wordt bepaald. Hier is gekozen voor een verdeelmechanisme op volgorde van 

indiening van de aanvragen, “wie het eerst komt, het eerst maalt”, waarbij aanvragen in volgorde van 
indiening van de volledige aanvraag worden behandeld. 
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Artikel 8. Aanvraag 

Artikel 7, vierde lid, van de ASV creëert de mogelijkheid voor het college om afwijkende eisen te stellen 

met betrekking tot de aanvraag. Er kan gebruik gemaakt worden van een aanvraagformulier. 

 

Artikel 9. Aanvullende weigeringsgrond 

De ASV maakt het mogelijk om de daarin opgenomen weigeringsgronden bij subsidieregeling aan te 

vullen.  

 

Artikel 10. Subsidieverlening 

Artikel 9, derde lid, van de ASV creëert de mogelijkheid voor het college om een afwijkende beslistermijn 

te stellen. 

 

Artikel 11. Verantwoording 

In deze subsidieregeling is gekozen voor een afwijkende wijze voor het aantonen in hoeverre de 

gesubsidieerde activiteiten zijn verricht. Wanneer het toegekende subsidiebudget niet wordt 

overschreden, is het mogelijk om bij de bij de beschikking opgenomen activiteiten, budgetonderschrijding- 

en overschrijding te verdisconteren met elkaar, mits wordt voldaan aan artikel 5. Bij een dergelijke 

budgetonderschrijding- of overschrijding dient de subsidieontvanger dit te verantwoorden. 

 

Artikel 12. Inwerkingtreding 

Geen opmerkingen noodzakelijk. 

 

Artikel 13. Vervaldatum 

Geen opmerkingen noodzakelijk. 

 

Artikel 14. Citeertitel 

Geen opmerkingen noodzakelijk. 

 


