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Deelverordening Jeugdsport
De Raad van de gemeente Lopik;
overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan het in georganiseerd
verband sporten van jeugdigen;
gelet op artikel 2, derde lid van de Algemene subsidieverordening gemeente Lopik 2018;
besluit:
vast te stellen de volgende regeling:
Subsidieregeling Jeugdsport
Artikel 1 Begripsomschrijvingen
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening Gemeente Lopik 2018
b. Subsidieplafond: het totale bedrag dat per jaar beschikbaar is voor het verstrekken van subsidies
op basis van deze subsidieregeling, dat jaarlijks door de raad wordt vastgesteld in de kadernota.
c. Jeugdlid: een persoon tot 18 jaar die lid is van een in de gemeente Lopik gevestigde
sportvereniging. De peildatum voor bepaling van de leeftijd van 18 jaar is 1 september in het jaar
voorafgaand aan het jaar of de jaren waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft.
d. Sport: een lichamelijke bezigheid ter ontspanning met spel- en/of wedstrijdelementen waarbij
conditie en vaardigheid vereist zijn, respectievelijk bevorderd worden.
e. Sportvereniging: een vereniging die zich uitsluitend of in hoofdzaak het sporten in
verenigingsverband ten doel stelt.
Artikel 2 Doelgroep
Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan sportverenigingen, zijnde
rechtspersonen zonder winstoogmerk, die sportactiviteiten voor hun jeugdleden willen ontplooien die
bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstelling van deze deelverordening
Artikel 3 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen
Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten die er aan bijdragen dat sportverenigingen
sportactiviteiten voor jeugdigen met een lokaal karakter kunnen aanbieden.
Artikel 4 Weigeringsgronden
Onverminderd het bepaalde in de artikelen 2 lid 4 en artikel 9 van de Algemene subsidieverordening
2018 wordt de subsidie in ieder geval geweigerd indien:
a. Niet voldaan is aan de criteria in deze regeling
b. Het subsidieplafond is bereikt
c. De sportvereniging geen openbaar toegankelijk karakter heeft
d. De subsidieaanvrager geen sportvereniging is met een rechtspersoon met volledige
rechtsbevoegdheid
e. De activiteiten niet structureel plaatsvinden in de gemeente Lopik
f. De sportvereniging geen redelijke contributie vraagt van haar jeugdleden. Redelijk is in dit
verband dat de contributiehoogte vergelijkbaar is met soortgelijke activiteiten in de regio
g. De activiteit al op een andere manier door de gemeente Lopik wordt gesubsidieerd.
Artikel 5 Procedurebepalingen
In afwijking van artikel 6, eerste lid, van de Algemene subsidieverordening 2018 dient een aanvraag
om subsidie op grond van deze deelverordening, zijnde de (jaarlijkse) opgave van het aantal
jeugdleden, ingediend te worden bij de Sportraad Lopik. De Sportraad maakt vervolgens een
verdeling van het door de raad vastgestelde subsidieplafond. Deze verdeling wordt uiterlijk op 1
september in het jaar voorafgaand aan het jaar of de jaren waarop de subsidieaanvraag betrekking
heeft bij het college ingediend.
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Artikel 6 Berekening van de subsidie
De hoogte van de subsidie wordt bepaald door het aantal jeugdleden dat een sportvereniging heeft
maal het bedrag per jeugdlid dat via de verdeelsleutel in artikel 7 van deze deelverordening wordt
bepaald.
Artikel 7 Verdeling van het subsidieplafond
1. Jaarlijks wordt het subsidieplafond door de raad in de kadernota vastgesteld voor subsidies uit het
budget jeugdsport.
2. De wegingsfactoren voor respectievelijk jeugdleden van binnensportverenigingen en jeugdleden
van buitensportverenigingen worden op basis van een advies van de Sportraad door het college
vastgesteld.
3. De subsidie per lid wordt bepaald door het bedrag van het subsidieplafond te delen door het totaal
aantal jeugdleden volgens de wegingsfactor uit lid 2 van dit artikel.
Artikel 8 Verplichtingen
Het college kan bij verlening nadere verplichtingen aan de subsidiering verbinden.
Artikel 9 Slotbepalingen
1. Deze regeling treedt in werking op de dag volgend op haar bekendmaking, onder gelijktijdige
intrekking van de Subsidieregeling Jeugdsport zoals vastgesteld bij besluit van 7 juli 2015.
2. De regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Jeugdsport.
Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lopik,
gehouden op 30 mei 2017,
De griffier,

de voorzitter,

MW. MR. G.M.G. DOLDERS

DRS. J.P.J. LOKKER
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Deelverordening maatschappelijke participatie
De Raad van de gemeente Lopik;
overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan de maatschappelijke
participatie van jeugdigen, ouderen, mensen met beperkingen en vrijwilligers in de zorg en
mantelzorg;
gelet op artikel 2, derde lid van de Algemene subsidieverordening gemeente Lopik 2018
besluit:
vast te stellen de volgende regeling:
Subsidieregeling maatschappelijke participatie
Artikel 1 Begripsomschrijvingen
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening Gemeente Lopik 2018
b. Subsidieplafond: het totale bedrag dat per jaar beschikbaar is voor het verstekken van subsidies
op basis van deze subsidieregeling, dat jaarlijkse door de raad wordt vastgesteld in de kadernota.
c. Jeugdigen: inwoners van de gemeente Lopik tot 18 jaar. De peildatum voor bepaling van de
leeftijd van 18 jaar is 1 juni in het jaar voorafgaand aan het jaar of de jaren waarop de
subsidieaanvraag betrekking heeft.
d. Ouderen: inwoners van de gemeente Lopik vanaf 65 jaar. De peildatum voor bepaling van de
leeftijd van 65 jaar is 1 juni in het jaar voorafgaand aan het jaar of de jaren waarop de
subsidieaanvraag betrekking heeft.
e. Mensen met beperkingen: Inwoners van de gemeente Lopik met lichamelijke, verstandelijke en/of
psychische beperkingen waardoor zij in de samenleving tegen belemmeringen aanlopen.
f. Vrijwilligers in de zorg: mensen die als vrijwilliger werkzaam zijn in de zorg, vanuit of in een
zorgorganisatie of, na bemiddeling door bijvoorbeeld een steunpunt mantelzorg, buiten de context
van een zorginstelling bij iemand thuis (bron: Thesaurus Zorg en Welzijn)
g. Mantelzorgers: Mensen die vrijwillig en onbetaald zorg verlenen aan mensen met fysieke,
verstandelijke of psychische beperkingen in hun familie, huishouden of sociale netwerk; het gaat
om zorg die meer is dan in een persoonlijke relatie gebruikelijk is. (bron: Thesaurus Zorg en
Welzijn)
h. Vrijwilligersorganisaties: organisaties die activiteiten organiseren zonder winstoogmerk, waarbij de
uitvoering door vrijwilligers wordt gedaan. (bron: Thesaurus Zorg en Welzijn)
i. Maatschappelijke participatie: deelname aan de samenleving, zoals het hebben van werk, volgen
van onderwijs, verrichten van vrijwilligerswerk en betrokken zijn bij leefbaarheid van de eigen
omgeving, op een voor de persoon zinvolle manier.
Artikel 2 Doelgroepen
1. Deze subsidieregeling is bedoeld voor maatschappelijke participatie van de volgende
doelgroepen:
a. Jeugdigen
b. Ouderen
c. Mensen met beperkingen
d. Vrijwilligers in de zorg en mantelzorg
2. Op de subsidie voor maatschappelijke participatie kan uitsluitend een beroep worden gedaan door
vrijwilligersorganisaties, zijnde rechtspersonen zonder winstoogmerk, die participatieactiviteiten
voor de onder artikel 2, lid 1 van deze deelverordening genoemde doelgroep(en) willen ontplooien
die bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstelling van deze deelverordening.
3. Sportverenigingen die een beroep doen op de beleidsregel stimulering jeugdsport kunnen niet
tevens een beroep doen op de beleidsregel stimulering participatie van jeugd.
Artikel 3 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen
Het doel van subsidieverstrekking is om op basis van deze regeling vrijwilligersorganisaties te
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ondersteunen bij het voeren van een actief participatiebeleid voor (één van) de, onder artikel 2, lid 1
van deze deelverordening, genoemde doelgroepen en het aanbieden van activiteiten voor deze
doelgroep(en) in georganiseerd verband met een lokaal karakter, binnen de reikwijdte van de
algemene subsidieverordening van de gemeente Lopik, zoals bepaald in artikel 2 lid 2 van de ASV
Lopik 2018.
Artikel 4 Weigeringsgronden
Onverminderd het bepaalde in de artikelen 2 lid 4 en artikel 9 van de Algemene subsidieverordening
2018 kan de subsidie worden geweigerd indien:
a. Niet voldaan is aan de criteria in deze regeling
b. Het subsidieplafond is bereikt
c. De vrijwilligersorganisatie geen openbaar toegankelijk karakter heeft
d. De subsidieaanvrager geen vrijwilligersorganisatie is met een rechtspersoon met volledige
rechtsbevoegdheid
e. De activiteiten niet structureel plaatsvinden in de gemeente Lopik
f. De vrijwilligersorganisatie geen redelijke eigen bijdrage vraagt van haar leden. Redelijk is in dit
verband dat de eigen bijdrage vergelijkbaar is met soortgelijke activiteiten in de regio.
g. De activiteit al op een andere manier door de gemeente Lopik wordt gesubsidieerd.
h. Het gaat om activiteiten in het kader van kunst en cultuur.
i. Het een EHBO vereniging betreft
Artikel 5 Procedurebepalingen
1. Bij indiening van de subsidieaanvraag dient een overzicht van geplande activiteiten te worden
geleverd.
2. Bij indiening van de subsidieaanvraag dient een lijst geleverd te worden met alle leden waar
subsidie voor aangevraagd wordt per datum van aanvraag.
3. Vrijwilligersorganisaties die geen leden hebben dienen een inschatting te maken van het aantal
unieke deelnemers aan hun activiteiten in een subsidiejaar.
4. Bij indiening van de subsidieaanvraag dient een begroting of dekkingsplan te worden geleverd.
Artikel 6 Berekening van de subsidie
De hoogte van de subsidie wordt bepaald door het aantal leden c.q. unieke deelnemers per jaar dat
een vrijwilligersorganisatie heeft maal het bedrag per lid/deelnemer per jaar dat via de verdeelsleutel
in artikel 7 van deze deelverordening wordt bepaald.
Artikel 7 Verdeling van het subsidieplafond
1. Jaarlijks wordt het subsidieplafond door de raad in de kadernota vastgesteld voor subsidies uit het
budget maatschappelijke participatie;
2. De subsidie per lid wordt bepaald door het bedrag van het subsidieplafond te delen door het totaal
aantal leden c.q. unieke deelnemers van de subsidieaanvragers in het subsidiejaar.
Artikel 8 Verplichtingen
Het college kan bij verlening nadere verplichtingen aan de subsidiering verbinden.
Artikel 9 Slotbepalingen
1. Deze regeling treedt in werking op de dag volgend op haar bekendmaking, onder gelijktijdige
intrekking van de Subsidieregelingen maatschappelijke participatie van jeugdigen,
maatschappelijke participatie van ouderen, maatschappelijke participatie van mensen met
beperkingen en ondersteuning vrijwilligers in de zorg en mantelzorg zoals vastgesteld bij besluit
van 7 juli 2015.
2. De regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling maatschappelijke participatie.
Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lopik,
gehouden op 30 mei 2017,
De griffier,

de voorzitter,

MW. MR. G.M.G. DOLDERS

DRS. J.P.J. LOKKER
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Deelverordening subsidieverlening jaarlijks terugkerende
Evenementen
De Raad van de gemeente Lopik;
overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan de realisatie van jaarlijkse
terugkerende evenementen;
gelet op artikel 2, derde lid van de Algemene subsidieverordening gemeente Lopik 2018;
besluit:
vast te stellen de volgende regeling:
Subsidieregeling jaarlijkse terugkerende evenementen
Artikel 1 Begripsomschrijvingen
In deze regeling wordt verstaan onder:
1. Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening Gemeente Lopik 2018
2. Subsidieplafond: het totale bedrag dat per jaar beschikbaar is voor het verstekken van subsidies
op basis van deze subsidieregeling, dat jaarlijks door de raad wordt vastgesteld in de kadernota.
3. Jaarlijkse evenementen: Een in principe jaarlijkse terugkerende activiteit van beperkte duur, die
tegen betaling of gratis voor iedereen toegankelijk is.
Artikel 2 Doelgroep
Op de subsidie stimulering jaarlijkse evenementen kan een beroep worden gedaan door:
a. Muziekvereniging Crescendo en muziekvereniging Onderling Genoegen voor het verzorgen van
publieke optredens tijdens de jaarlijkse evenementen in de gemeente Lopik;
b. Overige organisatoren van jaarlijkse evenementen uit de gemeente Lopik die bijdragen aan de
verwezenlijking van de doelstelling van deze deelverordening.
c. Per evenement kan slechts door één organisator een beroep gedaan worden op subsidie. Indien
er toch meerdere organisatoren van één evenement een beroep doen op subsidie, dan worden de
aanvragen behandeld als zijnde één aanvraag.
Artikel 3 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen
Het doel van subsidieverstrekking is om op basis van deze regeling een bijdrage te leveren aan de
realisatie van jaarlijkse evenementen zoals die worden georganiseerd in verband met bijvoorbeeld 5
mei viering, Koningsdag, Sinterklaasintocht, Avondvierdaagse of andere door het college daarmee
gelijk te stellen gebeurtenissen met een lokaal karakter, binnen de reikwijdte van de algemene
subsidieverordening Lopik, zoals bepaald in artikel 2 lid 2 van de ASV Gemeente Lopik 2018.
Artikel 4 Weigeringsgronden
Onverminderd het bepaalde in de artikelen 2 lid 4 en 9 van de Algemene subsidieverordening 2018
wordt de subsidie in ieder geval geweigerd indien:
a. Niet voldaan is aan de criteria in deze regeling
b. Het subsidieplafond is bereikt
c. Het jaarlijkse evenement geen openbaar toegankelijk karakter heeft
d. De subsidieaanvrager geen vrijwilligersorganisatie is met een rechtspersoon met volledige
rechtsbevoegdheid
e. De activiteiten niet plaatsvinden in de gemeente Lopik
f. De activiteit al op een andere manier door de gemeente Lopik wordt gesubsidieerd
g. Het gaat om activiteiten in het kader van kunst en cultuur.
h. Het een EHBO vereniging betreft
Artikel 5 Procedurebepalingen
1. Bij indiening van de subsidieaanvraag dient een overzicht van geplande activiteiten te worden
geleverd.
2. Bij indiening van de subsidieaanvraag dient een begroting of dekkingsplan te worden geleverd.
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Artikel 6 Berekening van de subsidie
De hoogte van de subsidie wordt bepaald:
1. Voor muziekverenigingen Crescendo en Onderling genoegen door het deelsubsidieplafond
muziekverenigingen te delen volgens de in artikel 7 lid 2 a genoemde verhouding
2. Voor overige organisatoren, deels door een bedrag wat voor iedere aanvrager binnen deze
subsidieregeling gelijk is en deels door het aantal inwoners van de kern waarin de organisatie
gevestigd is via de verdeelsleutel in artikel 7 lid 2.c.
Artikel 7 Verdeling van het subsidieplafond
1. Jaarlijks wordt het subsidieplafond vastgesteld voor subsidies uit het budget stimulering jaarlijkse
evenementen, waarbij tevens een onderscheid gemaakt in deelsubsidieplafonds voor:
a. Muziekverenigingen Crescendo en Onderling Genoegen
b. Overige jaarlijkse activiteiten
2. De subsidieverdeling per deelsubsidieplafond wordt als volgt bepaald:
a. Het bedrag van het deelsubsidieplafond muziekverenigingen te delen over de
muziekverenigingen Crescendo en Onderling Genoegen op basis van de verhouding 4,6 : 3,5.
b. Van het bedrag van het deelsubsidieplafond overige jaarlijkse activiteiten wordt 75% gelijk
verdeeld over het aantal toegekende aanvragen. De overige 25% wordt verdeeld door het
bedrag te delen door het totaal aantal inwoners van de kern waarin de organisatie gevestigd
is. Wanneer er meerdere organisaties uit dezelfde kern een aanvraag doen wordt het aantal
inwoners van die kern verdeeld over het aantal aanvragers uit de betreffende kern.
Artikel 8 Verplichtingen
Het college kan bij verlening nadere verplichtingen aan de subsidiering verbinden.
Artikel 9 Slotbepalingen
1. Deze regeling treedt in werking op de dag volgend op haar bekendmaking, onder gelijktijdige
intrekking van de Subsidieregeling jaarlijkse terugkerende evenementen zoals vastgesteld bij
besluit van 7 juli 2015.
2. De regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling jaarlijkse terugkerende evenementen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lopik,
gehouden op 30 mei 2017,

De griffier,

de voorzitter,

MW. MR. G.M.G. DOLDERS

DRS. J.P.J. LOKKER
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Deelverordening wijk- en buurtbeheer
De Raad van de gemeente Lopik;
overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan het wijk- en buurtbeheer;
gelet op artikel 2, derde lid van de Algemene subsidieverordening gemeente Lopik 2018;
besluit:
vast te stellen de volgende regeling:
Subsidieregeling wijk- en buurtbeheer
Artikel 1 Begripsomschrijvingen
In deze regeling wordt verstaan onder:
1. Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening Gemeente Lopik 2018
2. Subsidieplafond: het totale bedrag dat per jaar beschikbaar is voor het verstekken van subsidies
op basis van deze subsidieregeling, dat jaarlijkse door de raad wordt vastgesteld in de kadernota.
3. Wijk- en buurtbeheer: ruimte en vrijheid voor buurtbewoners om zelf initiatieven te ontplooien, om
problemen of ideeën in hun directe woonomgeving aan te pakken, eventueel met hulp van
deskundigen.
4. Vrijwilligersorganisaties: organisaties die activiteiten organiseren zonder winstoogmerk, waarbij de
uitvoering door vrijwilligers wordt gedaan. (bron: Thesaurus Zorg en Welzijn)
5. Gemeenschapsaccommodaties: multifunctionele accommodaties waarin groepen, verenigingen
en organisaties sociaal-culturele, educatieve en recreatieve activiteiten aanbieden of anderszins
een bijdrage leveren aan het gemeenschapsleven of de leefbaarheid in een kern, wijk of buurt.
Artikel 2 Doelgroep
Op de subsidie voor wijk- en buurtbeheer kan uitsluitend een beroep worden gedaan door
vrijwilligersorganisaties, zijnde rechtspersonen zonder winstoogmerk, die activiteiten voor wijk- en
buurbeheer in de wijken, buurten of kernen van de gemeente Lopik die bijdragen aan de
verwezenlijking van de doelstelling van deze deelverordening. Hierbij wordt onderscheid gemaakt
tussen organisaties die gemeenschapsaccommodaties beheren en dorps- en buurtverenigingen.
Artikel 3 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen
Het doel van subsidieverstrekking is om op basis van deze regeling, vrijwilligersorganisaties, te
ondersteunen bij het voeren van een actief beleid voor wijk- en buurtbeheer, binnen de reikwijdte van
de algemene subsidieverordening van de gemeente Lopik, zoals bepaald in artikel 2 lid 2 van de ASV
Lopik 2018.
Artikel 4 Weigeringsgronden
Onverminderd het bepaalde in de artikelen 2 lid 4 en 9 van de Algemene subsidieverordening
wordt de subsidie in ieder geval geweigerd indien:
a. Niet voldaan is aan de criteria in deze regeling
b. Het subsidieplafond is bereikt
c. De vrijwilligersorganisatie geen openbaar toegankelijk karakter heeft
d. De subsidieaanvrager geen vrijwilligersorganisatie is met een rechtspersoon met volledige
rechtsbevoegdheid
e. De activiteiten niet structureel plaatsvinden in de gemeente Lopik
f. De vrijwilligersorganisatie geen redelijke eigen bijdrage vraagt van haar leden c.q. deelnemers.
g. Redelijk is in dit verband dat de eigen bijdrage vergelijkbaar is met soortgelijke activiteiten in de
regio.
h. De activiteit al op een andere manier door de gemeente Lopik wordt gesubsidieerd
i. Het gaat om activiteiten in het kader van kunst en cultuur.
j. Het een EHBO vereniging betreft
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Artikel 5 Procedurebepalingen
1. Bij indiening van de subsidieaanvraag dient een overzicht van geplande activiteiten te worden
geleverd.
2. Bij indiening van de subsidieaanvraag dient een begroting of dekkingsplan te worden geleverd.
Artikel 6 Berekening van de subsidie
1. De hoogte van de subsidie voor beheerders van gemeenschapsaccommodaties wordt bepaald
door het aantal inwoners in de kern waar de vrijwilligersorganisatie voor werkzaam is maal het
bedrag dat via de verdeelsleutel in artikel 7.2 wordt bepaald.
2. De hoogte van de subsidie voor dorps- en buurtverenigingen wordt deels bepaald door een
bedrag wat voor iedere aanvrager binnen deze subsidieregeling gelijk is en deels door het aantal
inwoners in de wijk-, buurt of kern waar de vrijwilligersorganisatie werkzaam is volgens de
verdeelsleutel in artikel 7.3 van deze deelverordening.
Artikel 7 Verdeling van het subsidieplafond
1. Jaarlijks worden de deelsubsidieplafonds voor beheerders van gemeenschapsaccommodaties en
voor dorps- en buurtverenigingen door de raad in de kadernota vastgesteld voor subsidies uit het
budget wijk- en buurtbeheer.
2. De subsidie per inwoner voor beheerders van gemeenschapsaccommodaties wordt bepaald door
het bedrag van het subsidieplafond te delen door het totaal inwoners van kernen die een
gemeenschapsaccommodatie hebben. Wanneer er meerdere organisaties uit dezelfde kern een
aanvraag doen wordt het aantal inwoners van die kern verdeeld over het aantal aanvragers uit de
betreffende kern.
3. De subsidie voor dorps- en buurtverenigingen wordt bepaald door 75% van het bedrag van het
subsidieplafond gelijk te verdelen over het aantal toegekende aanvragen. De overige 25% wordt
verdeeld door het bedrag te delen door het totaal aantal inwoners van de kern waarin de
organisatie gevestigd is. Wanneer er meerdere organisaties uit dezelfde kern een aanvraag doen
wordt het aantal inwoners van die kern verdeeld over het aantal aanvragers uit de betreffende
kern.
Artikel 8 Verplichtingen
Het college kan bij verlening nadere verplichtingen aan de subsidiering verbinden.
Artikel 9 Slotbepalingen
1. Deze regeling treedt in werking op de dag volgend op haar bekendmaking, onder gelijktijdige
intrekking van de Subsidieregeling wijk- en buurtbeheer zoals vastgesteld bij besluit van 7 juli
2015.
2. De regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling wijk- en buurtbeheer.
Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lopik,
gehouden op 30 mei 2017,
De griffier,

de voorzitter,

MW. MR. G.M.G. DOLDERS

DRS. J.P.J. LOKKER
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Deelverordening subsidieverlening eenmalige en innovatieve
Activiteiten
De raad van de gemeente Lopik;
overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan de realisatie van
eenmalige en innovatieve activiteiten;
gelet op artikel 2, derde lid van de Algemene subsidieverordening gemeente Lopik 2018;
besluit:
vast te stellen de volgende regeling:
Subsidieregeling eenmalige en innovatieve activiteiten
Artikel 1 Begripsomschrijvingen
In deze regeling wordt verstaan onder:
1. Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening Gemeente Lopik 2018.
2. Subsidieplafond: het totale bedrag dat per jaar beschikbaar is voor het verstekken van subsidies
op basis van deze subsidieregeling, dat jaarlijkse door de raad wordt vastgesteld in de kadernota.
3. Eenmalige activiteit: een niet jaarlijkse terugkerende activiteit, van beperkte duur, die tegen
betaling of gratis voor iedereen toegankelijk is.
4. Innovatieve activiteit: een activiteit die er op gericht is om vernieuwing tot stand te brengen in het
aanbod aan burgers van de gemeente Lopik.
5. Project: Een reeks activiteiten die binnen gestelde condities een vooraf bepaald resultaat
opleveren.
Artikel 2 Activiteiten en initiatieven die voor subsidie in aanmerking komen
Het doel van de subsidieverstrekking is om op basis van deze regeling het organiseren van eenmalige
en/of innovatieve activiteiten te stimuleren en om inwoners te ondersteunen zodat zij hun initiatieven
rondom het sociaal domein waar kunnen maken. Ook kan een subsidie worden gegeven als impuls bij
de opstart van een project. Het gaat om eenmalige en/of innovatieve activiteiten of (duurzame)
projecten met een lokaal karakter binnen de reikwijdte van de algemene subsidieverordening van de
gemeente Lopik, zoals bepaald in artikel 2 lid 2 van de ASV Lopik 2018, te stimuleren
Artikel 3 Weigeringsgronden
Onverminderd het bepaalde in de artikelen 2 lid 4 en 9 van de Algemene subsidieverordening 2018
kan de subsidie worden geweigerd indien:
a. Niet voldaan is aan de criteria in deze regeling
b. Het subsidieplafond is bereikt
c. De activiteit geen openbaar toegankelijk karakter heeft
d. De subsidieaanvrager geen rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid is
e. De eenmalige/innovatieve activiteit of het project niet plaatsvindt in de gemeente Lopik:
eenmalige/innovatieve activiteiten of projecten die buiten de grenzen van de gemeente Lopik
plaatsvinden kunnen worden gesubsidieerd voor zover het belang voor de gemeente Lopik – ter
beoordeling van het college – groot genoeg is en organisatie binnen de grenzen van de gemeente
Lopik redelijkerwijze niet mogelijk is.
f. De activiteit of het project al op een andere manier door de gemeente Lopik wordt gesubsidieerd.
g. Het verzoek om een vergunning (indien nodig) op grond van de APV van de gemeente Lopik is
afgewezen.
h. Het tijdsverloop tussen de dag waarop de aanvraag is ingediend en het moment waarop de
activiteit of het project plaats vindt korter is dan 3 maanden.
i. De totale financiering, inclusief de subsidie, zodanig krap is dat een kwalitatief voldoende
uitvoering van de activiteit of het project in gevaar komt.
Artikel 4 Doelgroep
Op de subsidie voor stimulering van eenmalige activiteiten en/of innovatieve activiteiten kan uitsluitend
een beroep worden gedaan door rechtspersonen zonder winstoogmerk, die een initiatief willen
ontplooien dat bijdraagt aan de verwezenlijking van de doelstelling van deze deelverordening.
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Artikel 5 Procedurebepalingen
1. De aanvraag moet worden ingediend uiterlijk 3 maanden voor de dag waarop de eenmalige
activiteit, innovatieve activiteit of het project plaatsvindt.
2. Bij indiening van de subsidieaanvraag dient een activiteitenplan voor de activiteit of een
projectplan voor het project te worden geleverd.
3. In afwijking van artikel 6, tweede lid, sub c van de Algemene Subsidieverordening Gemeente
Lopik 2018 dient bij de indiening van de subsidieaanvraag als bedoeld in deze deelverordening
een begroting te worden aangeleverd.
Artikel 6 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen
De subsidie heeft uitsluitend betrekking op de kosten die resteren na aftrek van bijdragen van derden
en die naar het oordeel van het college noodzakelijk zijn voor het realiseren van de activiteiten zoals
genoemd in artikel 2 van deze deelverordening.
Artikel 7 Berekening van de subsidie
1. Voor het bepalen van de hoogte van een subsidie wordt de aanvraag getoetst aan de eisen en
criteria genoemd in deze deelverordening.
2. Op basis van de beoordeling van de aanvraag kan het college bepalen slechts een deel van het
gevraagde subsidiebedrag toe te kennen gerelateerd aan de mate waarin is voldaan aan de eisen
en criteria genoemd in deze beleidsregel.
Artikel 8 Verdeling van het subsidieplafond
1. Jaarlijks wordt het subsidieplafond vastgesteld voor subsidies uit het budget eenmalige activiteiten
en/of innovatieve activiteiten. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van het vastgestelde bedrag uit
het krediet van de transformatieagenda.
2. Een aanvraag die voldoet aan de criteria van deze beleidsregel wordt toegekend voor zover het
subsidieplafond niet is overschreden.
3. De volgorde van binnenkomst van de aanvraag is bepalend.
Artikel 9 Verplichtingen
Het college kan bij verlening nadere verplichtingen aan de subsidiering verbinden.
Artikel 10 Slotbepalingen
1. Deze regeling treedt in werking op de dag volgend op haar bekendmaking, onder gelijktijdige
intrekking van de Subsidieregeling eenmalige en innovatieve activiteiten zoals vastgesteld bij
besluit van 7 juli 2015.
2. De regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling eenmalige- en innovatieve activiteiten.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lopik,
gehouden op 30 mei 2017,

De griffier,

De voorzitter,

MW. MR. G.M.G. DOLDERS

DRS. J.P.J. LOKKER
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