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  Geacht bestuur,  
 

 
Via deze brief informeren wij u over enkele aanpassingen in de bestaande Subsidieregeling 

Welzijn die ingaan per 1 januari 2019. De Subsidieregeling Welzijn 2019 is een aangepaste 
versie van de bestaande Subsidieregeling die dateert van  

8 november 2016. De nieuwe subsidieregeling en een verschillenanalyse zijn als bijlage bij 

deze brief gevoegd. 
 

De regeling is: 
-  Tekstueel aangepast om begripsomschrijvingen, verwijzingen en de wijze waarop  

 een subsidieaanvraag wordt ingediend en verantwoord duidelijker en scherper te  

 omschrijven.  
- Bij de sportverenigingen aangepast door samenvoeging van twee  

 subsidieactiviteiten te weten toernooien en competities. De subsidiebedragen  
 hiervoor zijn ook samengevoegd. Deze samenvoeging heeft voor uw vereniging geen  

 gevolgen. 

- Bij de sport- en culturele verenigingen is het aantal leden van een vereniging om  
 in aanmerking  te komen voor een aanvullende subsidie aangepast van 5 naar  

  25 leden. Indien een vereniging een lager aantal leden heeft volgt een procentuele  
 verdeling.  

-  Aangevuld met subsidievoorwaarden voor activiteiten voor kwetsbare burgers,  
 zie hieronder.   

-  Aangevuld met subsidievoorwaarden voor de Eenmalige activiteitensubsidie  

 Maatschappelijke inzet, zie eveneens hieronder.  
 

Aanvullende subsidie voor activiteiten voor kwetsbare burgers  
Verenigingen die zich inspannen om kwetsbare burger(s) zo lang mogelijk aan de 

verenigingsactiviteiten deel te laten nemen komen in aanmerking voor deze 

aanvullende subsidie die maximaal € 150,-- bedraagt.  
Organisaties die in aanmerking komen voor een basissubsidie of een structurele 

activiteitensubsidie zoals  benoemd in artikel 27 van de “Subsidieregeling Welzijn 2019 
Gemeente Steenbergen” kunnen deze aanvullende subsidie aanvragen. 
 
De precieze voorwaarden leest u in de bijgevoegde Subsidieregeling  Welzijn 2019 in 

hoofdstuk 6, artikel 28 lid 3 op pagina 10 en in bijlage 3 op pagina 20.   

 
Eenmalige activiteitensubsidie Maatschappelijke inzet 

Uw vereniging zet zich uiteraard al in voor de maatschappij. De subsidievoorwaarden 
voor de maatschappelijke inzet maken het mogelijk om voor een extra subsidie in 
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aanmerking te komen als u activiteiten organiseert waaraan kwetsbare inwoners 
deelnemen. Inwoners die een risico lopen op een achterstand in de maatschappij of 

die in een sociaal isolement kunnen raken.  

De kwetsbare inwoners kunnen als toeschouwer deelnemen aan een door u te 
organiseren activiteit maar de voorkeur gaat uit naar een actieve deelname van deze 

inwoners aan de activiteit.  
 

De precieze voorwaarden om voor deze subsidie in aanmerking te komen leest u in de 

bijgevoegde Subsidieregeling Welzijn 2019, in Hoofdstuk 3 op pagina 6 en in bijlage 2 
op pagina 19.  

 
Informatie 

Wenst u nadere informatie of heeft u vragen, dan kunt u bij onderstaande 
medewerkers terecht:  

 

* Algemene subsidiezaken: mevrouw C. Houke  
 0167 – 543 323, c.houke@gemeente-steenbergen.nl)  

* Kunst en cultuur : de heer O. Reijers  
 0167 – 543 395, o.reijers@gemeente-steenbergen.nl). 

* Sport : mevrouw M. Beens  

 0167 – 543 321, m.beens@gemeente-steenbergen.nl   
 

Wij gaan er van uit dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd. 
 

 
 

Hoogachtend,  

College van burgemeester en wethouders van Steenbergen,  

Namens dezen, 

 

 
 

A.L.A. Marchand  - van der Waal Bc PM 
Teammanager 
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