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Subsidieregeling Culturele activiteiten
Het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Fryske Marren;
gelet op de titel 4:2 Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening De Fryske Marren;
besluit vast te stellen de Subsidieregeling Culturele activiteiten.

Hoofdstuk 1.
Artikel 1.
•
•

•
•

•
•
•

Algemene bepalingen

Begripsomschrijvingen

Culturele activiteit: een culturele activiteit in de vorm van een voorstelling, een uitvoering, een
expositie of een presentatie in de disciplines muziek, theater, dans, beeldende kunst, fotografie, film,
digitale kunst, letteren en cultureel erfgoed.
Programmering van culturele activiteiten: een samenhangend geheel van culturele activiteiten die door
anderen worden verzorgd. De organisatie verzorgt de programmering en niet de culturele activiteit zelf.
De activiteiten dragen bij aan de doelstellingen zoals verwoord in de kadernota cultuur.
Openbaar karakter: een openbare culturele activiteit waaraan door publiciteit bekendheid wordt
gegeven, bijvoorbeeld via de media, affiches en programmabladen.
Kadernota cultuur: in de kadernota cultuur ‘Samenspel’ worden de hoofdlijnen van het cultuurbeleid
van de gemeente geschetst onder het motto Samenspel. De kadernota geeft de richting van het
cultuurbeleid aan en beschrijft drie programmalijnen waarmee de gemeente haar doelen wil realiseren:
Actief de Friese Meren, Grutsk op De Friese Meren en Samen De Friese Meren.
Basisvoorzieningen cultuur: de culturele instellingen die de basis vormen van de culturele infrastructuur
van de gemeente De Fryske Marren zijnde de openbare bibliotheek, musea, Centrum voor de Kunsten
It Toanhus en instellingen op het gebied van het Frysk taalbeleid.
Verbinding: een culturele activiteit waarbij samenwerken, samenvoegen, opstarten en verbinden
tussen organisaties wordt gestimuleerd.
Inclusieve samenleving: een samenleving waarin iedereen tot zijn recht kan komen, ongeacht culturele
achtergrond, geslacht, leeftijd, talenten en/of beperkingen, iedereen neemt op gelijkwaardige manier
deel aan de samenleving.

Artikel 2.

Toepassingsbereik

Artikel 3.

Aanvullende weigeringsgronden

1. Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door
burgemeester en wethouders voor de in artikel 4 en 7 bedoelde activiteiten.

Overeenkomstig artikel 10, derde lid, aanhef en onder t, van de Algemene Subsidieverordening De Fryske
Marren zijn onderstaande aanvullende weigeringsgronden van toepassing:
a. Het college neemt per aanvrager per kalenderjaar maximaal één aanvraag in behandeling.
b. Er worden geen subsidies verstrekt als bijdrage in de oprichting en vervaardiging van gedenktekens,
uitgave van boekwerken en productie van informatiedragers (digitaal, audiovisueel), en activiteiten die
het karakter hebben van een feest of receptie, zoals bijvoorbeeld de opening van een expositie, een
dorpsfeest of feest ter gelegenheid van een jubileum.
c. De aanvrager ook zonder subsidie over voldoende gelden, hetzij uit eigen middelen, hetzij uit middelen
van derden kan beschikken om de kosten van de activiteiten te dekken.
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Hoofdstuk 2.

Stimuleringssubsidie Culturele Activiteiten

Artikel 4.

Activiteiten

Artikel 5.

Berekening van de subsidie

Artikel 6.

Aanvraagtermijn

1. Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan verenigingen, collectieven, werkgroepen of individuen die zelf
een bijdrage leveren aan het culturele leven in de gemeente d.m.v. culturele activiteiten. Een aanvraag
kan meerdere culturele activiteiten omvatten.
2. De culturele activiteiten dienen:
a. een vernieuwend, spontaan, experimenteel of uitzonderlijk karakter te hebben;
b. een aanvulling en niet concurrerend te zijn op het bestaande aanbod op maatschappelijk of
artistiek terrein;
c. plaats te vinden in de gemeente De Fryske Marren;
d. voor iedereen toegankelijk te zijn, wat door publiciteit bekend wordt gemaakt;
e. een bijdrage te leveren aan het vergroten van de culturele participatie van de inwoners;
f. een bijdrage te leveren aan een levendige en bruisende gemeente;
g. een begroting met een degelijke financiële onderbouwing te hebben.

1. De gemeentelijke subsidie bedraagt voor culturele activiteiten maximaal € 2.000,- per aanvraag.
2. De gemeentelijke subsidie bedraagt voor culturele activiteiten die expliciet bijdragen aan de verbinding
van culturele organisaties met ouderen, jeugd, recreatie en toerisme of de inclusieve samenleving
maximaal €2.500,- per aanvraag;
3. De subsidiabele kosten worden berekend door de begrote inkomsten, exclusief inkomsten uit overige
subsidies/ fondsen/ leningen, van de begrote organisatiekosten af te trekken.
4. Tot de subsidiabele kosten behoren in ieder geval niet:
a. kosten van consumpties voor bezoekers;
b. investeringskosten (bijvoorbeeld aanschaf van instrumenten, uniformen, huisvesting en opslag);
c. kosten die als niet redelijk worden beoordeeld.

In aansluiting op artikel 8, tweede lid van de Algemene Subsidieverordening De Fryske Marren, wordt een
aanvraag voor de Stimuleringssubsidie Culturele Activiteiten ingediend uiterlijk 2 dan wel 13 weken
voordat de aanvrager voornemens is te beginnen met de activiteiten waarvoor de subsidie wordt
aangevraagd.

Hoofdstuk 3.
Artikel 7.

Programmering Culturele Activiteiten

Activiteiten

1. Subsidie wordt verstrekt voor de programmering van een samenhangend geheel van culturele
activiteiten die door anderen worden verzorgd. De organisatie houdt zich bezig met de programmering
en niet met de culturele activiteit zelf. De activiteiten dragen bij aan de doelstellingen zoals verwoord in
de kadernota cultuur.
2. Het programma van culturele activiteiten dient:
a. een vernieuwend, spontaan, experimenteel of uitzonderlijk karakter te hebben;
b. een aanvulling en niet concurrerend te zijn op het bestaande aanbod op maatschappelijk of
artistiek terrein;
c. plaats te vinden in de gemeente De Fryske Marren;
d. voor iedereen toegankelijk te zijn, wat door publiciteit bekend wordt gemaakt;
e. een bijdrage te leveren aan het vergroten van de culturele participatie van de inwoners;
f. een bijdrage te leveren aan een levendige en bruisende gemeente;
g. een begroting met een degelijke financiële onderbouwing te hebben.
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Artikel 8.

Berekening van de subsidie

Artikel 9.

Aanvraagtermijn

1. De gemeentelijke subsidie voor Programmering Culturele activiteiten bedraagt maximaal € 4.000,- per
programma. De subsidiabele kosten worden berekend door de begrote inkomsten, exclusief inkomsten
uit overige subsidies/ fondsen/ leningen, van de begrote organisatiekosten af te trekken.
2. Tot de subsidiabele kosten behoren in ieder geval niet:
a. kosten van consumpties voor bezoekers;
b. investeringskosten (bijvoorbeeld aanschaf van inventaris, instrumenten, , huisvesting en opslag);
c. kosten die als niet redelijk worden beoordeeld.
3. De gemeentelijke subsidie voor activiteiten, die vallen onder Programmering Culturele activiteiten,
bedraagt maximaal € 28.000,- per jaar.
4. Wanneer er na beoordeling van alle aanvragen Programmering Culturele Activiteiten geld over is,
wordt het restant ingezet voor aanvragen culturele activiteiten, zoals beschreven in hoofdstuk 2 van
deze regeling.

In afwijking van artikel 8, tweede lid van de Algemene Subsidieverordening De Fryske Marren, wordt een
aanvraag voor Programmering Culturele Activiteiten ingediend tussen 1 oktober van het jaar voorafgaand
aan het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft en uiterlijk 1 oktober van het kalenderjaar
waarop de aanvraag betrekking heeft.

Hoofdstuk 4. Slotbepalingen
Artikel 13. Bijzondere bepalingen/verplichtingen

Om voor subsidie in aanmerking te komen dient een aanvrager aan de volgende criteria te voldoen:
a. Voor activiteiten die vallen onder hoofdstuk 2 en 3 geldt dat de subsidieontvanger verplicht is zelf bij te
dragen in de organisatiekosten van de activiteit door middel van bijvoorbeeld inkomsten uit entree,
sponsoring en fondsen;
b. Voor zover van toepassing is de subsidieontvanger verplicht een naar het oordeel van het college
redelijk bedrag als entree te heffen voor het bezoeken van de activiteit;
c. De subsidieontvanger is verplicht om de relatie aan te geven tussen de activiteiten waarvoor op grond
van deze regeling subsidie wordt gevraagd en zijn reguliere activiteiten als hij daarvoor subsidie
ontvangt volgens een gemeentelijke subsidieregeling of van een derde;
d. Subsidie voor activiteiten die vallen onder hoofdstuk 2 en 3 wordt verstrekt voor een culturele
activiteit, niet voor investeringen in goederen of huisvesting;
e. De aanvrager dient over de benodigde vergunningen voor de culturele activiteit te beschikken en dient
de in de vergunning opgenomen verplichtingen na te komen.

Artikel 14. Subsidieplafond

Het subsidieplafond culturele activiteiten wordt jaarlijks vastgesteld door het college.

Artikel 15. Verdeling subsidieplafond

1. Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het
voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.
2. Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad
de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de
aangevulde aanvraag is ontvangen.
3. Indien het vastgestelde subsidieplafond dreigt te worden overschreden of wordt overschreden als
gevolg van het aantal aanvragen dat op dezelfde dag wordt ontvangen, worden de aanvragen die op
die dag ontvangen zijn, door middel van loting gerangschikt.
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Artikel 16. Inwerkingtreding en citeertitel

1. Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na bekendmaking.
2. Deze subsidieregeling is van toepassing op aanvragen van subsidie die worden verstrekt vanaf de
datum van inwerkingtreding van deze regeling.
3. De subsidieregeling Culturele activiteiten, zoals vastgesteld op 27 juni 2017, wordt ingetrokken.
4. Op de subsidies die zijn ingediend voor de datum van inwerkingtreding van deze regeling, blijft de
subsidieregeling Culturele activiteiten, vastgesteld op 27 juni 2017, van toepassing.
5. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Culturele activiteiten.
Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van De Fryske Marren op 20 juni 2019,

gemeentesecretaris,
Ditta Cazemier

burgemeester,
Fred Veenstra
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Subsidieregeling Innovatiefonds ondersteuning
Het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Fryske Marren;
gelet op de titel 4:2 Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening De Fryske Marren;
besluit vast te stellen de Subsidieregeling Innovatiefonds Ondersteuning.

Artikel 1.

•
•
•
•
•

•

Begripsomschrijvingen

Effectiviteit: de mate waarin (vooraf) geformuleerde doelstellingen in de praktijk worden bereikt.
Feitelijke zorg: de zorg die in de praktijk wordt gegeven.
Innovatie: ontwikkeling van nieuwe ideeën.
Zelfredzaamheid: vermogen om zelfstandig je leven te leiden en om je eigen problemen op te lossen.
Zelfredzaamheidsmatrix (ZRM): is een instrument waarmee de mate van zelfredzaamheid van cliënten
eenvoudig en volledig kan worden beoordeeld. De ZRM concretiseert zelfredzaamheid op de volgende
leefgebieden: inkomen, dagbesteding, huisvesting, gezinsrelaties, geestelijke gezondheidszorg, fysieke
gezondheid, verslaving, vaardigheden bij activiteiten van het dagelijks leven (ADL), sociaal netwerk,
maatschappelijke participatie en justitie. Per leefgebied is aangegeven welke feitelijke omstandigheden
bij welk niveau van zelfredzaamheid horen.
Zorg innovatie: een door bestaande organisaties bewust gekozen verandering in het aanbod van zorg
om de kwaliteit en/ of de efficiëntie van de zorgverlening te verbeteren.

Artikel 2.

Toepassingsbereik

Artikel 3.

Activiteiten

Artikel 4.

Hoogte van de subsidie

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door
burgemeester en wethouders voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor activiteiten die bijdrage aan de innovatie in de zorg. Door
bestaande zorgverleners die de kwaliteit en de effectiviteit van de zorg verbeteren. De innovatie dient
gericht te zijn op (niet limitatief):
a. de feitelijke zorg die de inwoner ontvangt;
b. productvernieuwing;
c. ketensamenwerking;
d. vergroten van de zelfredzaamheid van de inwoners/buurt;
e. de werkprocedures;
f. resultaatsturing en resultaatgerichte financiering;
g. de combinatie van de zelfredzaamheidsmatrix en de geformuleerde activiteiten en producten;
h. technische mogelijkheden bij inzet zorg;
i. wijkgerichte vrijwillige inzet;
j. de afschaling van specialistische zorg naar basisvoorzieningen;
k. ontschotting tussen verschillende organisaties en/of budgetten.

1. Een subsidie bedraagt maximaal € 10.000,- per ingediend project en per organisatie of
samenwerkingsverband. Dit is inclusief de eventueel verschuldigde BTW.
2. Van het voorafgaande lid kan worden afgeweken als er naar het oordeel van het college een
aantoonbare bijdrage wordt geleverd aan de doelstellingen van het vastgestelde beleidskader van de
gemeente.
3. Indien, op verzoek van de gemeente, gevraagd wordt om een aanvullend plan van aanpak, kunnen de
gemaakte kosten voor de ontwikkeling van een plan van aanpak bij de subsidieaanvraag worden
aangevraagd.
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Artikel 5.

Bijzondere bepalingen/ verplichtingen

Artikel 6.

Aanvraag

Artikel 7.

Verantwoording

Artikel 8.

Subsidieplafond

Artikel 9.

Verdeling subsidieplafond

Om voor subsidie in aanmerking te komen dient een aanvrager aan de volgende criteria te voldoen:
a. De aanvraag moet passen binnen de visie die in het gemeentelijk beleid is benoemd.
b. Het in de aanvraag benoemde project levert een nieuwe en binnen onze visie en beleid passende
werkwijze die overdraagbaar is naar andere organisaties en gemeenten.
c. De resultaten van het project dienen tastbaar, meetbaar en reëel te zijn.
d. De ingediende projecten hebben in ieder geval een toegevoegde waarde voor de inwoner, indien
mogelijk ook voor de organisaties en de gemeenten.
e. De innovatie is praktijkgericht en deze moet aansluiten bij de behoefte van de inwoner.
f. Wanneer inwoners bij de innovatie kunnen worden betrokken, verdient dit een pré.
g. De projecten voor innovatie hebben een maximale looptijd van 9 maanden.
h. Het project is zo mogelijk ook gericht op duurzaamheid.
i. De subsidie is een eenmalige en tijdgebonden investering. Er worden geen structurele bijdragen
verstrekt.

In afwijking van artikel 7, eerste, tweede en derde lid, van de Algemene subsidieverordening De Fryske
Marren dient de aanvrager een gemotiveerd plan in te dienen.

In afwijking van artikel 14 van de Algemene subsidieverordening De Fryske Marren, dient de
subsidieaanvrager een half jaar na de start van het project een verslag te geven van de leerpunten, zodat
deze eventueel meegenomen kunnen worden in de deelovereenkomst Wmo.

Het subsidieplafond wordt jaarlijks vastgesteld door het college.

1. Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het
voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.
2. Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad
de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de
aangevulde aanvraag is ingediend.
3. Indien het vastgestelde subsidieplafond dreigt te worden overschreden of wordt overschreden als
gevolg van het aantal aanvragen dat op dezelfde dag wordt ontvangen, worden de aanvragen die op
die dag ontvangen zijn, door middel van loting gerangschikt.

Artikel 10. Inwerkingtreding en citeertitel

1. Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 juli 2017.
2. Deze subsidieregeling is van toepassing op aanvragen van subsidie die worden verstrekt vanaf de
datum van inwerkingtreding van deze regeling.
3. De subsidieregeling Innovatiefonds Ondersteuning, zoals vastgesteld op 20 juni 2016, wordt
ingetrokken.
4. Op de subsidies die zijn ingediend voor de datum van inwerkingtreding van deze regeling, blijft de
subsidieregeling Innovatiefonds Ondersteuning, vastgesteld op 20 juni 2016, van toepassing.
5. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Innovatiefonds Ondersteuning.
Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders
van De Fryske Marren op 27 juni 2017,
de secretaris,
L. Maarleveld

de burgemeester,
F. Veenstra
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Subsidieregeling Inwonersinitiatieven
Het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Fryske Marren;
gelet op de titel 4:2 Algemene wet bestuursrecht, Algemene Subsidieverordening De Fryske Marren;
besluit vast te stellen de Subsidieregeling Inwonersinitiatieven.

Hoofdstuk 1.
Artikel 1.
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Algemene bepalingen

Begripsomschrijvingen

Beoordelingscommissie: wethouder kernenbeleid, de dorpencoördinatoren en een afgevaardigde van
plaatselijk belang: uit elk van de vier rayons van De Fryske Marren één afgevaardigde.
Bijdrage projecten: de besturen van stads-, dorps- en wijkbelangen, de besturen van dorpshuizen en
buurtverenigingen die niet onder een plaatselijk belang vallen, kunnen op aanvraag een bijdrage
ontvangen voor sociale en fysieke leefbaarheidsprojecten en onderhoud/renovatie van een dorpshuis.
Gezond opgroeien: groepsgerichte initiatieven gericht op kinderen en jeugd, die de ontwikkeling van
het kind op emotioneel, mentaal en sociaal vlak stimuleren.
Gezond opvoedklimaat: groepsgerichte initiatieven gericht op de omgeving van kinderen en jeugd, die
de ontwikkeling van het kind op emotioneel, mentaal en sociaal vlak stimuleren.
Inwonersinitiatieven: initiatieven van één of meerdere inwoners die onverplicht worden opgestart ten
behoeve van anderen of de samenleving.
Jeugd: kinderen en jongeren tot 23 jaar.
Jongeren Op Gezond Gewicht: de gemeente heeft zich verbonden aan de JOGG aanpak. Dat betekent
dat initiatieven gericht moeten zijn om het overgewicht van kinderen en jongeren terug te dringen.
Kwetsbaren: inwoners met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking, met een stoornis uit het
autistische spectrum, met een chronische aandoening, een vroegtijdig schoolverlater, mensen met een
laag inkomen en werkzoekenden, kinderen en/of jongeren die geïndiceerde jeugdzorg ontvangen,
mensen die eenzaam zijn.
Samenleving: alle organisaties, diensten, voorzieningen en activiteiten samen die inwoners uit
gemeente De Fryske Marren ondersteunen, meedoen bevorderen en de leefbaarheid in de gemeente
vergroten.
Sociaal domein: alle organisaties, diensten en voorzieningen samen die mensen ondersteunen, de
leefbaarheid vergroten en de participatie bevorderen.
Proceskosten: zijn opstartkosten voor onderzoek die de aanvrager moet maken om aan de wettelijke
eisen van een projectaanvraag te voldoen.
Kosten van een adviseur. Dit betreft loon en overige kosten voor het opstellen van en of uitvoeren van
het projectplan.

Artikel 2.

Toepassingsbereik

1. Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door
burgemeester en wethouders voor de in artikelen 3, 3a en 8 bedoelde activiteiten.
2. Subsidie wordt slechts eenmalig verstrekt ten behoeve van een activiteiten en/of initiatieven, welke als
één totaalproject dient te worden beschouwd. Onder totaalproject wordt verstaan een samenstel van
al dan niet meerjarige activiteiten en/of initiatieven die naar aard en als één geheel dienen te worden
aangemerkt.
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Hoofdstuk 2.
Artikel 3.

Initiatieven van inwoners

Activiteiten ‘Initiatieven van inwoners’

Subsidie kan uitsluitend versterkt worden voor het opstarten van activiteiten of voor een doorontwikkeling
van activiteiten die:
a. de sociale samenhang in de buurt duurzaam versterken en/ of;
b. verschillende doelgroepen, bij voorkeur groepen die elkaar niet van nature al geregeld ontmoeten,
voor langere tijd met elkaar verbinden en/ of
c. gezond opgroeien of opvoedklimaat voor jeugd bevorderen.

Artikel 3a. Activiteiten ‘Initiatieven sport en bewegen’

Subsidie kan uitsluitend verstrekt worden voor het opstarten van sport- en beweeginitiatieven die:
a. samenwerken, samenvoegen, opstarten en verbinden tussen organisaties stimuleren;
b. deelname door kwetsbaren mogelijk maken en stimuleren;
c. de specifieke kennis en kunde van het bestuurlijk en sporttechnisch kader gericht de kwetsbaren
vergroten;
d. gericht zijn op Jongeren Op gezond Gewicht (JOGG).

Artikel 4.

Doelgroep

Artikel 5.

Berekening van de subsidie

Artikel 6.

Aanvraag

Artikel 7.

Bijzondere bepalingen en verplichtingen

De subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan vrijwilligersinitiatieven van georganiseerde en
ongeorganiseerde inwoners.

De subsidie bedraagt een bijdrage in de kosten voor activiteiten met een maatschappelijk belang en de
organisatiekosten die direct verbonden zijn aan de gesubsidieerde activiteiten.

1. In aanvulling van artikel 7 van de Algemene Subsidieverordening De Fryske Marren wordt na ontvangst
van de aanvraag of melding van een initiatief een gesprek aangegaan met de initiatiefnemer(s).
2. In afwijking van artikel 7, derde lid van de Algemene Subsidieverordening De Fryske Marren hoeft een
rechtspersoon bij de eerste maal subsidie aanvragen geen exemplaar van de oprichtingsakte, de
statuten, alsmede het jaarverslag, de jaarrekening en de balans van het voorgaande jaar toe te voegen
aan de aanvraag.

Om voor een bijdrage in aanmerking te komen dient een aanvrager aan de volgende criteria te voldoen:
a. het initiatief moet een langdurig effect kunnen hebben op sociale verbindingen en betrokkenheid in de
buurt;
b. het moet draagvlak en lokaal een meerwaarde hebben;
c. de initiatiefnemers moeten actief bijdragen aan de uitvoering van het initiatief;
d. het initiatief moet aansluiten bij het beleid en de uitgangspunten van het sociaal domein en de
leefbaarheid van gemeente De Fryske Marren en grotendeels plaatsvinden in gemeente De Fryske
Marren.
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Hoofdstuk 3.

Projectinitiatieven stads-, dorps- en wijkbelangen en
dorpshuizen

Artikel 8.

Activiteiten

Artikel 9.

Doelgroep

1. De bijdrage projecten wordt aan de besturen van stads-, dorps- en wijkbelangen op aanvraag verstrekt
voor de sociale en fysieke leefbaarheidsprojecten en/of de uitvoering van onderdelen van een stads-,
dorps- of wijkvisie waarvoor groot draagvlak in die stad, dat dorp of die wijk bestaat.
2. De bijdrage projecten wordt aan een bestuur van een dorpshuis op aanvraag verstrekt voor renovatie
en verduurzaming van het dorpshuis indien provincie Fryslân ook een bijdrage geeft.

1. Een bijdrage in de projecten, als bedoeld in artikel 8, wordt verstrekt aan de besturen van stads-, dorpsen wijkbelangen of buurtverenigingen die niet onder een plaatselijk belang vallen, die zich de
collectieve belangenbehartiging van stad, dorp, wijk en buurt in de ruimste zin van het woord ten doel
stellen.
2. Besturen van dorpshuizen kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage in projecten indien provincie
Fryslân ook een bijdrage geeft, als bedoeld in artikel 8, lid 2.

Artikel 10. Hoogte van de subsidie

1. De subsidie bedraagt een bijdrage in de uitvoering van het project artikel 8. Van de aanvrager wordt
een redelijke eigen financiële bijdrage en/of cofinanciering van verschillende fondsen/subsidiënten en
zelfwerkzaamheden verlangd.
2. Als richtlijn wordt gehanteerd dat ongeveer voor twee derde deel in de projectkosten wordt voorzien
door middel van een financiële bijdrage van inwoners en/of cofinanciering en zelfwerkzaamheden.
De gemeentelijke subsidie voor de uitvoering van het project bedraagt maximaal €30.000,- per
aanvraag/ project artikel 8.
3. Een aanvrager kan de uren voor zelfwerkzaamheden opnemen in de projectbegroting. De gemeente
hanteert hierbij hetzelfde tarief als provincie Fryslân.
4. De subsidie bedraagt een bijdrage in de proceskosten van maximaal €5.000 per project.

Artikel 11. Aanvraag en aanvraagtermijn

1. In afwijking van artikel 7, eerste, tweede en derde lid van de Algemene Subsidieverordening De Fryske
Marren, wordt de aanvraag ingediend in overleg met de dorpencoördinatoren. Bij de aanvraag wordt
een begroting en een dekkingsplan gevoegd.
2. Een aanvraag om subsidie wordt, in afwijking van artikel 8, tweede lid, van de Algemene
Subsidieverordening De Fryske Marren, voor de indieningsdatums 1 april, 1 juni, 1 oktober of 1
december ingediend.

Artikel 12. Beslistermijn

1. Burgemeester en wethouders beslissen, in afwijking van artikel 9, tweede lid, van de Algemene
Subsidieverordening De Fryske Marren, binnen 6 weken na de indieningsdatum 1 april, 1 juni, 1 oktober
of 1 december.
2. Ingediende plannen worden voorgelegd aan de beoordelingscommissie.

Artikel 13. Bijzondere bepalingen en verplichtingen

Om voor een bijdrage in aanmerking te komen dient een aanvrager aan de volgende criteria te voldoen:
a. de aanvraag mag niet strijdig zijn met (toekomstig) gemeentelijk beleid en of wetgeving. De bijdragen
voor projecten worden primair getoetst aan bestaand beleid en budget. Past het binnen het beleid en
kan er geen beroep gedaan worden op het bestaande budget, dan kan de aanvraag vanuit bijdrage
projecten gefinancierd worden.
b. de sociale en/ of fysieke leefbaarheidsprojecten of andere voorzieningen en/ of activiteiten moeten
haalbaar en uitvoerbaar zijn. Deze mogen geen privé- en/of commerciële belangen dienen.
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c. de projecten dienen enige relatie te hebben met de stads-, dorps- of wijkvisie. Voor stad, dorpen en
wijken die geen visie hebben opgesteld geldt dat er aantoonbaar draagvlak voor de investering,
activiteit of voorziening moet zijn.

Hoofdstuk 4.

Slotbepalingen

Artikel 14. Aanvullende weigeringsgronden

Overeenkomstig artikel 10, derde lid, aanhef en onder t, van de Algemene Subsidieverordening De Fryske
Marren zijn de onderstaande aanvullende weigeringsgronden van toepassing:
a. er worden geen subsidies verstrekt als bijdrage in:
1. het organiseren van een dorps- of (buurt)feest, borrel, optocht, braderie, barbecue of daarmee
gelijk te stellen activiteit;
2. het verlenen van een garantstelling;
3. het opstellen van een dorps-, stads- of wijkvisie;
4. aankoop van grond en gebouwen.
5. kosten van een adviseur.
b. het college kan subsidieverstrekking weigeren wanneer het project leidt tot structurele beheerskosten
voor de gemeente.

Artikel 15. Subsidieplafond

Het subsidieplafond wordt jaarlijks door het college vastgesteld.

Artikel 16. Verdeling subsidieplafond

1. Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het
voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.
2. Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad
de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de
aangevulde aanvraag is ontvangen.
3. Indien het vastgestelde subsidieplafond dreigt te worden overschreden of wordt overschreden als
gevolg van het aantal aanvragen dat op dezelfde dag wordt ontvangen, worden aanvragen die op die
dag ontvangen zijn, door middel van loting gerangschikt.

Artikel 17. Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders kunnen van een of meer bepaalde artikelen of artikelleden van de regeling
afwijken als daaraan vasthouden voor een subsidieaanvrager of –ontvanger gevolgen zou hebben die
wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zouden zijn tot de daarmee te dienen belangen.

Artikel 18. Inwerkingtreding en citeertitel

1. Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na bekendmaking.
2. Deze subsidieregeling is van toepassing op aanvragen van subsidie die worden verstrekt vanaf de
datum van inwerkingtreding van deze regeling.
3. De subsidieregeling Inwonersinitiatieven, zoals vastgesteld op 27 juni 2017, wordt ingetrokken.
4. Op subsidieaanvragen die voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling zijn ingediend, is de
subsidieregeling Inwonersinitiatieven, vastgesteld op 27 juni 2017, van toepassing.
5. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Inwonersinitiatieven.
Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van De Fryske Marren op 17 september 2019,
gemeentesecretaris,
Ditta Cazemier

burgemeester,
Fred Veenstra
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Toelichting
Hoofdstuk 2.

Initiatieven van inwoners

Artikel 3a. Activiteiten ‘Initiatieven sport en bewegen’

Met betrekking tot lid a ‘samenwerken, samenvoegen, opstarten en verbinden tussen organisaties
stimuleren’ gaat het om activiteiten gericht op samenwerking, samenvoegen en verbinden met en tussen
sport- en beweegorganisaties, met en tussen scholen, met en tussen kinderopvangorganisaties, met en
tussen het sociaal wijkteam. Het gaat hierbij ook om opstartkosten zoals bijvoorbeeld de kosten voor
inschrijving Kamer van Koophandel, notariële oprichtingsakten en statuten.

Artikel 4.

Doelgroep

Het uitgangspunt is door inwoners en voor inwoners. Inwonersgroepen hoeven geen stichtingen of
verenigingen te zijn.

Hoofdstuk 3.
Artikel 8.

Initiatieven van stads-, dorps- en wijkbelangen en
dorpshuizen

Activiteiten

Ten aanzien van de toekenning bijdrage projecten in de gemeente worden er twee mogelijkheden
onderscheiden, te weten:
a. Stads-, dorps of wijkbelang voert uit. In een stads-, dorps- of wijkvisie kunnen investeringen en
voorzieningen zijn opgenomen die niet direct in overeenstemming zijn met het gemeentelijk beleid. In
die gevallen wordt een afweging gemaakt of de gemeente wil bijdragen in de investering of
voorziening. Stads-, dorps- of wijkbelang maakt een plan. Dit plan wordt ingediend bij de gemeente
met het verzoek om een bijdrage uit het projectenbudget.
b. De gemeente voert uit. Investeringen en voorzieningen in de openbare ruimte zullen in bijzondere
gevallen door de gemeente zelf worden uitgevoerd. Stads-, dorps- en wijkbelang maakt een plan met
een verzoek aan de gemeente om een bijdrage projecten. De gemeente kan hierbij ondersteuning
verlenen. Daarbij kunnen afspraken gemaakt worden over de uitvoering en de eventuele inzet van
stads- dorps- of wijkbelang in de vorm van geld en/of vrijwilligers.

Artikel 10. Hoogte van de subsidie

Indien de aanvrager een hoger bedrag aanvraagt dan het maximum van €30.000 wordt de aanvraag wel in
behandeling genomen, maar er zal nooit meer dan €30.000 worden toegekend. De gemeente gaat uit van
maatwerk en per project wordt beoordeeld of er in voldoende mate wordt voorzien van een redelijk eigen
financiële bijdrage. Bij goedkeuring wordt de hoogte van de bijdrage bepaald. Bij een eventuele afwijzing
van het verzoek verplicht de gemeente zich tot overleg over het plan met stads- dorps of wijkbelang.

13

Subsidieregeling Gezond Opgroeien Onderwijs
Het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Fryske Marren;
gelet op de titel 4:2 Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening De Fryske Marren;
besluit vast te stellen de Subsidieregeling Gezond Opgroeien Onderwijs.

Artikel 1.
•

•
•
•
•
•
•
•

Begripsomschrijvingen

Gezond opgroeien: groepsgerichte initiatieven gericht op jeugd, die de ontwikkeling op emotioneel,
mentaal en sociaal vlak stimuleren.
Gezond opvoedklimaat: groepsgerichte initiatieven gericht op de omgeving van jeugd, die de
ontwikkeling van het kind op emotioneel, mentaal en sociaal vlak stimuleren.
Jeugd: kinderen en jongeren tot 23 jaar.
Kind voorzieningen: peuterspeelzalen en kinderopvang in gemeente De Fryske Marren.
School: school voor basisonderwijs of school voor voortgezet onderwijs.
Schoolbestuur: bevoegd gezag van een volgens de Wet op het primair onderwijs en de Wet op het
voortgezet onderwijs bekostigde in de gemeente gelegen openbare of bijzondere school, in gemeente
De Fryske Marren.
School voor basisonderwijs: een basisschool als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het Primair
Onderwijs in gemeente De Fryske Marren.
School voor voortgezet onderwijs: school of scholengemeenschap voor voorbereidend
wetenschappelijk onderwijs, voor hoger en middelbaar algemeen voortgezet onderwijs, voor
voorbereidend beroepsonderwijs en voor praktijkonderwijs, zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet op
het Voortgezet Onderwijs, in gemeente De Fryske Marren.

Artikel 2.

Toepassingsbereik

Artikel 3.

Activiteiten

Artikel 4.

Doelgroep

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door
burgemeester en wethouders voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor het opstarten van eenmalige activiteiten die bijdragen aan
het gezond opgroeien van jeugd en/of een gezond opvoedklimaat voor jeugd.

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan scholen voor basisonderwijs, scholen voor voortgezet onderwijs,
kind voorzieningen en schoolbesturen zoals bedoeld in artikel 1.

Artikel 5. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

1. Voor subsidie komen de redelijk gemaakte kosten in aanmerking die direct verbonden zijn met de
uitvoering van eenmalige activiteiten als bedoeld in artikel 3.
2. Niet voor subsidie in aanmerking komen de kosten:
• die door de subsidieontvanger zijn gemaakt vóór de indiening van de aanvraag alsmede
organisatie- en overleguren en/of;
• voor activiteiten die alleen individuen ten goede komen.

Artikel 6. Hoogte van de subsidie
Een subsidie bedraagt maximaal € 3.000,-.
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Artikel 7. Wijze van verdeling

1. Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het
voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.
2. Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad
de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de
aangevulde aanvraag is ontvangen.
3. Indien het vastgestelde subsidieplafond dreigt te worden overschreden of wordt overschreden als
gevolg van het aantal aanvragen dat op dezelfde dag wordt ontvangen, worden de aanvragen die op
die dag ontvangen zijn, door middel van loting gerangschikt.

Artikel 8. Aanvullende weigeringsgronden

Overeenkomstig artikel 10, derde lid, aanhef en onder t, van de Algemene Subsidieverordening De Fryske
Marren zijn onderstaande aanvullende weigeringsgronden van toepassing:
a. De subsidie wordt geweigerd als met de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd is begonnen
voordat de aanvraag is ontvangen.
b. Er worden geen subsidies verstrekt voor activiteiten die een politieke, godsdienstige of
levensbeschouwelijke boodschap hebben.
c. Er worden geen subsidies verstrekt voor activiteiten met het karakter hebben van een uitje, tenzij een
uitje een directe verbinding heeft met de activiteit waar subsidie voor wordt aangevraagd.

Artikel 9. Bijzondere bepalingen en verplichtingen

Om voor subsidie in aanmerking te komen dient een aanvrager aan de volgende criteria te voldoen:
a. Activiteiten dienen een duurzame bijdrage met maatschappelijk effect te leveren aan het gezond
opgroeien van jeugd.
b. De activiteiten zijn geïnitieerd in De Fryske Marren.
c. De aanvrager draagt deels bij aan de kosten van de activiteit.
d. De aanvrager kan maximaal twee aanvragen per kalenderjaar indienen.

Artikel 10. Subsidieplafond

Het subsidieplafond gezond opgroeien De Fryske Marren wordt jaarlijks door het college vastgesteld.

Artikel 11. Verdeling subsidieplafond

1. Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het
voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.
2. Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad
de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de
aangevulde aanvraag is ontvangen.
3. Indien het vastgestelde subsidieplafond dreigt te worden overschreden of wordt overschreden als
gevolg van het aantal aanvragen dat op dezelfde dag wordt ontvangen, worden de aanvragen die op
die dag ontvangen zijn, door middel van loting gerangschikt.

Artikel 12. Inwerkingtreding en citeertitel

1. Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na bekendmaking.
2. Deze subsidieregeling is van toepassing op aanvragen van subsidie die worden verstrekt vanaf de datum
van inwerkingtreding van deze regeling.
3. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Gezond Opgroeien Onderwijs.
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Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders
van De Fryske Marren op 14 september 2017,
de secretaris,
L. Maarleveld

de burgemeester,
F. Veenstra
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Toelichting
Artikel 8, lid c

Onder uitjes worden tevens dagtochten, schoolreisjes en dergelijke verstaan.
Echter, wanneer een excursie past binnen de activiteit waar subsidie voor wordt aangevraagd en daarmee
bijdraagt aan gezond opvoeden en opgroeien van jeugd, dan kan een uitzondering worden gemaakt en toch
subsidie worden verleend.
Voorbeeld: voor een excursie naar een jeugdinrichting kan subsidie worden verstrekt als het linkt aan de
activiteit waar subsidie voor wordt aangevraagd, bijvoorbeeld een subsidieverzoek voor voorlichting over
vandalisme aan jeugd.
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Subsidieregeling Duurzaamheid De Fryske Marren
Het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Fryske Marren;
gelet op de titel 4:2 Algemene wet bestuursrecht, Algemene Subsidieverordening De Fryske Marren;
besluit vast te stellen de Subsidieregeling Duurzaamheid De Fryske Marren.

Hoofdstuk 1.

Algemene bepalingen

Artikel 1.

Begripsomschrijving

Artikel 2.

Toepassingsbereik

Artikel 3.

Activiteiten

Artikel 4.

Hoogte van de subsidie

Artikel 5.

Aanvraag

Artikel 6.

Subsidieplafond

Artikel 7.

Verdeling subsidieplafond

Duurzaamheid: het zoeken (en vinden) van een juiste balans tussen mens (people), milieu (planet) en
middelen (profit). En dat op een manier waardoor wat wij hier doen geen negatieve effecten heeft op
andere plekken op de wereld. En dat wat we nu doen geen negatieve effecten zal hebben op toekomstige
generaties.

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door
burgemeester en wethouders voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor lokale initiatieven met activiteiten die bijdragen aan de
doelstellingen zoals beschreven in de duurzaamheidsvisie 2013-2030 De Friese Meren en de daaruit
voortvloeiende uitvoeringsprogramma’s duurzaamheid in de ruimste zin.

De subsidie bedraagt een bijdrage in de uitvoering van het project. Van de aanvrager wordt een redelijke
eigen financiële bijdrage en/of cofinanciering van verschillende fondsen/subsidiënten en
zelfwerkzaamheden verlangd.

In afwijking van artikel 7,tweede lid, letter c, van de Algemene Subsidieverordening De Fryske Marren, is
het indienen van een begroting en dekkingsplan niet noodzakelijk bij subsidieaanvragen voor bedragen
kleiner dan € 1.000,00.

Het subsidieplafond wordt jaarlijks vastgesteld door het college.

1. Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het
voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.
2. Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad
de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de
aangevulde aanvraag is ingediend.
3. Indien het vastgestelde subsidieplafond dreigt te worden overschreden of wordt overschreden als
gevolg van het aantal aanvragen dat op dezelfde dag wordt ontvangen, worden de aanvragen die op
die dag ontvangen zijn, door middel van loting gerangschikt.
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Artikel 8.

Aanvullende weigeringsgrond

Artikel 9.

Inwerkingtreding en citeertitel

Overeenkomstig artikel 10, derde lid, aanhef en onder t, van de Algemene Subsidieverordening De Fryske
Marren is de onderstaande aanvullende weigeringsgrond van toepassing:
a. er wordt geen subsidie verstrekt voor voorzieningen en/of activiteiten met een individueel belang.

1. Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 juli 2018.
2. Deze subsidieregeling is van toepassing op aanvragen van subsidie die worden verstrekt vanaf de
datum van inwerkingtreding van deze regeling.
3. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Duurzaamheid De Fryske Marren.
Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders
van De Fryske Marren op 25 juni 2018,

de secretaris,
mw. D.J. Cazemier

de burgemeester,
F. Veenstra
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Subsidieregeling Advies Eigen Woning De Fryske Marren
Het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Fryske Marren;
gelet op de titel 4:2 Algemene wet bestuursrecht, Algemene Subsidieverordening De Fryske Marren;
besluit vast te stellen de Subsidieregeling Advies Eigen Woning De Fryske Marren.

Artikel 1.
•
•
•
•

Begripsomschrijving

Advies Eigen Woning: het basis advies en het gasloos advies zoals dat op de website van Tûk Wenjen
wordt aangeboden.
Algemene subsidieverordening: de laatstelijk vastgestelde Algemene subsidieverordening gemeente De
Fryske Marren
BRP: basisregistratie Personen van de gemeente de Fryske Marren
College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Fryske Marren

Artikel 2.

Toepassingsbereik

Artikel 3.

Activiteiten

Artikel 4.

Hoogte van de subsidie

Artikel 5.

Aanvraag

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door
burgemeester en wethouders voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

1. De subsidie heeft slechts betrekking op een Advies Eigen Woning en bestaat uit een basis advies of een
gasloos advies.
2. De subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor het verkrijgen van een Advies Eigen Woning dat door een
door het college aangewezen adviesbedrijf wordt verzorgd. De deelnemende adviesbedrijven zijn op
de website van Tûk Wenjen (www.tukwenjen.nl) genoemd.
3. De subsidie wordt uitsluitend verleend aan eigenaren van onder het vierde lid genoemde woningen in
gemeente De Fryske Marren.
4. De in artikel 3, derde lid genoemde woningen moeten volgens het laatste vastgestelde
bestemmingsplan de (deel)bestemming ‘wonen’ te hebben en de aanvrager moet in het BRP op het
betreffende adres staan ingeschreven.

1. De subsidie op het basisadvies bedraagt maximaal het factuurbedrag dat door het in artikel 3, tweede
lid genoemde adviesbedrijf voor een dergelijk advies, minus een eigen bijdrage van € 35,- , aan de
aanvrager in rekening wordt gebracht.
2. De subsidie op het gasloos advies bedraagt maximaal € 265,- per advies.

1. Gelet op artikel 7, vierde lid, van de Algemene Subsidieverordening wordt een aanvraag voor subsidie
ingediend door middel van een aanvraagformulier, zoals dat op de website van Tûk Wenjen kan
worden gedownload.
2. De in artikel 7, tweede en derde lid van de Algemene Subsidieverordening genoemde vereisten zijn niet
van toepassing.
3. De aanvraag bevat een afschrift van de opdrachtbevestiging van de aanvrager aan het desbetreffende
adviesbedrijf.
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Artikel 6.

Beslistermijn

Artikel 7.

Subsidieplafond

Artikel 8.

Verdeling subsidieplafond

Artikel 9.

Weigeringsgronden

1. Gelet op artikel 9, derde lid van de Algemene Subsidieverordening, beslist het college binnen 13 weken
na datum van ontvangst van de aanvraag.
2. De in artikel 9, eerste en tweede lid van de Algemene Subsidieverordening genoemde termijnen zijn
niet van toepassing.

1. Het subsidieplafond voor het basis advies wordt jaarlijks vastgesteld door het college.
2. Het subsidieplafond voor het gasloos advies wordt jaarlijks vastgesteld door het college.
3. Na 1 oktober van het desbetreffende kalenderjaar, komt het totale restant beschikbaar voor zowel het
basis advies als het gasloos advies.

4. Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het
voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.
5. Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad
de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de
aangevulde aanvraag is ingediend.
6. Indien het vastgestelde subsidieplafond dreigt te worden overschreden of wordt overschreden als
gevolg van het aantal aanvragen dat op dezelfde dag wordt ontvangen, worden de aanvragen die op
die dag ontvangen zijn, door middel van loting gerangschikt.

b. Ten aanzien van deze regeling blijven de bepalingen genoemd onder artikel 10, derde lid, aanhef en
onder f, g, h, j, k van de Algemene Subsidieverordening buiten toepassing.
c. Een onder artikel 3, tweede en derde lid genoemde woningeigenaar kan per adres in een tijdbestek van
3 jaar, 1 maal subsidie ontvangen voor de 2 verschillende adviesproducten.

Artikel 10. Hardheidsclausule
Het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Fryske Marren kan van bepalingen in deze
regeling afwijken, wanneer vasthouden voor een subsidieaanvrager of – ontvanger gevolgen zou hebben
die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zouden zijn tot de daarmee te dienen belangen.

Artikel 11. Inwerkingtreding en citeertitel

4. Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na bekendmaking.
5. De subsidieregeling Advies Eigen Woning, zoals vastgesteld op 28 januari 2019, wordt ingetrokken met
dien verstande dat zij van toepassing blijft op de aanvragen waarop reeds is beslist.
6. Deze subsidieregeling is mede van toepassing op aanvragen, welke vóór of op de dag van
inwerkingtreding zijn ingediend en waarop vóór of op de dag van inwerkingtreding nog niet is beslist.
7. Deze subsidieregeling is van toepassing op aanvragen van subsidie die worden verstrekt vanaf de
datum van inwerkingtreding van deze regeling.
8. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Advies Eigen Woning De Fryske Marren.
Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders
van De Fryske Marren op 18 maart 2019,

gemeentesecretaris,
Ditta Cazemier

burgemeester,
Fred Veenstra
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Subsidieregeling Armoedebeleid
Het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Fryske Marren;
gelet op de titel 4:2 Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening De Fryske Marren;
besluit vast te stellen de Subsidieregeling Armoedebeleid.

Artikel 1.
•

•

Begripsomschrijvingen

Inwoners: inwoners uit gemeente De Fryske Marren met problematische schulden, inwoners uit
gemeente De Fryske Marren die als gevolg van het ontbreken van voldoende financiële middelen
belemmeringen ondervinden in de maatschappelijke participatie en/of jongeren uit gemeente De
Fryske Marren met een grote kans op schuldenproblematiek.
Rechtspersoon: rechtspersoon als bedoeld in artikel 2 Burgerlijk Wetboek.

Artikel 2.

Toepassingsbereik

Artikel 3.

Activiteiten

Artikel 4.

Berekening van de subsidie

Artikel 5.

Bijzondere bepalingen/ verplichtingen

Artikel 6.

Subsidieplafond

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door
burgemeester en wethouders voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

1. Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan rechtspersonen voor activiteiten gericht op
armoedebestrijding voor inwoners van gemeente De Fryske Marren.
2. Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor activiteiten die zich richten op:
a. het geldelijk of anderszins ondersteunen van inwoners bij het deelnemen aan activiteiten gericht
op participatie;
b. het ondersteunen van inwoners met materiële bijstand in natura;
c. het vergroten van de zelfredzaamheid en eigen kracht van inwoners;
d. het bestrijden en/of voorkomen van armoede en schulden in de brede zin.

De subsidie bedraagt de kosten voor de activiteiten zoals bedoeld in artikel 3 van deze regeling en de
organisatiekosten die direct verbonden zijn aan de gesubsidieerde activiteiten.

Om voor subsidie in aanmerking te komen dient een aanvrager aan de volgende criteria te voldoen:
1. De subsidieontvanger past zijn/ haar signaalfunctie in het kader van armoedebestrijding actief toe door
inwoners van gemeente De Fryske Marren daar waar nodig het sociaal wijkteam van gemeente De
Fryske Marren in te lichten.
2. De activiteiten zijn gratis of tegen een lage vergoeding beschikbaar voor minima.
3. Het college kan met de subsidieontvangers in de subsidiebeschikking afzonderlijke afspraken maken
over de specifiek te verrichten activiteiten en de in dat kader te leveren prestaties.
4. De activiteiten sluiten aan bij het gemeentelijk minimabeleid en de participatiewet.

Het subsidieplafond wordt jaarlijks vastgesteld door het college.
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Artikel 7.

Verdeling subsidieplafond

Artikel 8.

Inwerkingtreding en citeertitel

1. Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het
voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.
2. Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad
de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de
aangevulde aanvraag is ingediend.
3. Indien het vastgestelde subsidieplafond dreigt te worden overschreden of wordt overschreden als
gevolg van het aantal aanvragen dat op dezelfde dag wordt ontvangen, worden de aanvragen die op
die dag ontvangen zijn, door middel van loting gerangschikt.

1. Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 juli 2017.
2. Deze subsidieregeling is van toepassing op aanvragen van subsidie die worden verstrekt vanaf de
datum van inwerkingtreding van deze regeling.
3. De subsidieregeling Armoedebeleid, zoals vastgesteld op 20 juni 2016, wordt ingetrokken.
4. Op de subsidies die zijn ingediend voor de datum van inwerkingtreding van deze regeling, blijft de
subsidieregeling Armoedebeleid, vastgesteld op 20 juni 2016, van toepassing.
5. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Armoedebeleid.
Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders
van De Fryske Marren op 27 juni 2017,

de secretaris,
L. Maarleveld

de burgemeester,
F. Veenstra
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Subsidieregeling Meidwaan yn de Fryske Marren
Het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Fryske Marren;
gelet op de titel 4:2 Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening De Fryske Marren;
besluit vast te stellen de Subsidieregeling Meidwaan yn de Fryske Marren.

Hoofdstuk 1.
Artikel 1.
•
•
•

Algemene bepalingen

Begripsomschrijvingen

Algemene voorziening: aanbod van diensten of activiteiten dat, zonder voorafgaand onderzoek naar de
behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van de gebruikers, toegankelijk is en dat is gericht
op maatschappelijke ondersteuning.
Vrijwillig jongerenwerk: werk, dat uitsluitend met behulp van vrijwilligers mogelijkheden biedt voor
ontspanning en ontwikkeling van jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar.
Wmo 2015: Wet maatschappelijke ondersteuning.

Artikel 2.

Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door
burgemeester en wethouders voor de in artikel 3, 6 en 9 bedoelde activiteiten.

Hoofdstuk 2.

Algemene Wmo voorziening

Artikel 3.

Activiteiten

Artikel 4.

Berekening van de subsidie

Artikel 5.

Aanvullende weigeringsgronden

Subsidie kan uitsluitend verstrekt worden voor activiteiten die gericht zijn op het bevorderen van de sociale
samenhang, het stimuleren van participatie in de maatschappij en het bevorderen van de maatschappelijke
ondersteuning. Activiteiten die voor iedereen toegankelijk zijn.
Preventieve, innovatieve activiteiten gericht op het versterken van de eigen kracht en de zelfredzaamheid
van kwetsbare inwoners van gemeente De Fryske Marren.

De subsidie bedraagt de kosten voor activiteiten van dienstverlenende organisaties met een
maatschappelijk belang en de organisatiekosten die direct verbonden zijn aan de gesubsidieerde
activiteiten.

Overeenkomstig artikel 10, derde lid, aanhef en onder t, van de Algemene subsidieverordening De Fryske
Marren, zijn de volgende aanvullende weigeringsgronden van toepassing:
a. er wordt geen structurele waarderingsbijdrage verleend;
b. er wordt geen subsidie verleend voor activiteiten met een commercieel karakter of waarbij sprake is
van winstoogmerk.
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Hoofdstuk 3.

Vrijwillig jongerenwerk

Artikel 6.

Activiteiten

Artikel 7.

Berekening van de subsidie

Subsidie kan uitsluitend verstrekt worden voor de huisvestingskosten van jongerencentra en activiteiten
die gericht zijn op ondersteuning en begeleiding voor en aan jongeren ten behoeve van hun ontwikkeling
en maatschappelijke deelname. Activiteiten die gericht zijn op het bieden van ontspanning, het vormen en
helpen van jongeren en een goed en veilig klimaat creëren voor jongeren. Stimuleren van activiteiten die
bedacht en georganiseerd worden door jongeren.

De hoogte van de subsidie is: 50% van de activiteitenkosten en 75% van de huisvestingskosten met in totaal
een maximum van € 10.000, - per jaar.
Onder activiteitenkosten wordt verstaan, kosten voor activiteiten op het gebied van:
a. maatschappelijke deelname door jongeren
b. talentontwikkeling bij jongeren
c. ontmoeting tussen jongeren onderling en ontmoeting tussen jongeren en de buurt
d. stimuleren van vrijwilligerswerk onder jongeren
Onder huisvestingskosten wordt verstaan:
a. kosten van afschrijving op gebouwen, inrichting, verwarmingsinstallatie en buitengewoon onderhoud
b. huur van gebouwen, zaalruimte en terreinen
c. kosten van elektriciteit, verwarming en water
d. kosten van buitenaccommodaties
e. premies van verzekeringen en overige lasten voortvloeiend uit de eigendom van gebouwen en
terreinen

Artikel 8.

Aanvullende weigeringsgronden

Overeenkomstig artikel 10, derde lid, aanhef en onder t, van de Algemene subsidieverordening De Fryske
Marren, zijn de volgende aanvullende weigeringsgronden van toepassing:
a. het college neemt per aanvrager per indientermijn maximaal één aanvraag in behandeling;
b. er worden geen subsidies verstrekt als bijdrage in:
• activiteiten die niet specifiek gericht zijn op jongeren van 12 tot 23 jaar
• activiteiten die gericht zijn op kinderen tot 12 jaar
• structurele waarderingsbijdrage
• activiteiten met een commercieel karakter of waarbij sprake is van winstoogmerk
• activiteiten, beheer en exploitatie van speel-o-theken

Hoofdstuk 4.

Artikel 9.

Dagbesteding en/ of ontmoetings- en
ontwikkelingsactiviteiten verbonden aan een specifieke
accommodatie onder leiding van vrijwilligers

Activiteiten

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan het vergroten van het sociale
netwerk, participatie in de samenleving en het bieden van dagactiviteiten en een dagritme.

Artikel 10. Berekening van de subsidie

1. De hoogte van de bijdrage wordt bepaald op basis van de ingediende begroting en het activiteiten- of
projectplan. De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 5.000,- per aanvraag;
2. Van het voorafgaande lid kan worden afgeweken als er een aantoonbare bijdrage wordt geleverd aan
de doelstellingen van het beleid van de gemeente.
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Hoofdstuk 5.

Slotbepalingen

Artikel 11. Subsidieplafond

Het subsidieplafond wordt jaarlijks vastgesteld door het college.

Artikel 12. Verdeling subsidieplafond

1. Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het
voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.
2. Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad
de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de
aangevulde aanvraag is ingediend.
3. Indien het vastgestelde subsidieplafond dreigt te worden overschreden of wordt overschreden als
gevolg van het aantal aanvragen dat op dezelfde dag wordt ontvangen, worden de aanvragen die op
die dag ontvangen zijn, door middel van loting gerangschikt.

Artikel 13. Inwerkingtreding en citeertitel

1. Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 juli 2017.
2. Deze subsidieregeling is van toepassing op aanvragen van subsidie die worden verstrekt vanaf de
datum van inwerkingtreding van deze regeling.
3. De subsidieregeling Meidwaan yn De Fryske Marren, zoals vastgesteld op 20 juni 2016, wordt
ingetrokken.
4. Op de subsidies die zijn ingediend voor de datum van inwerkingtreding van deze regeling, blijft de
subsidieregeling Meidwaan yn De Fryske Marren, vastgesteld op 20 juni 2016, van toepassing.
5. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Meidwaan yn de Fryske Marren.
Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders
van De Fryske Marren op 27 juni 2017,

de secretaris,
L. Maarleveld

de burgemeester,
F. Veenstra

26

Subsidieregeling Peuterwerk en voorschoolse educatie (VVE)
Het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Fryske Marren;
gelet op de titel 4.2 Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening De Fryske Marren;
besluit vast te stellen de Subsidieregeling Peuterwerk en voorschoolse educatie (VVE).

Hoofdstuk 1.
Artikel 1.

Algemene bepalingen

Begripsomschrijvingen

Aanbieder: een erkende kinderopvangorganisatie die in gemeente De Fryske Marren kinderopvang,
peuterwerk en/of VVE aanbiedt;
• ARBO wetgeving: Arbeidsomstandighedenwet. Deze wet geeft regels over de veiligheid, de gezondheid
en het welzijn van werknemers.
• Doelgroepkinderen: peuters in de leeftijd van 2 tot 4 jaar die staan ingeschreven in de Basisregistratie
Personen van gemeente De Fryske Marren en die door de jeugdgezondheidszorg (jgz) zijn geïndiceerd
voor VVE.
• Erkend VVE-programma: een programma dat erkend is door de Erkenningscommissie en dat is
opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies.
• Erkende kinderopvangorganisatie: een in het Landelijk Register Kinderopvang ingeschreven
kinderopvangorganisatie, niet zijnde een gastouder, welke middels een inspectierapport van de GGD is
goedgekeurd.
• Gemeentelijke subsidie peuteropvang: de subsidie die het college verstrekt aan aanbieders voor het
bieden van peuteropvang aan peuters van ouders die niet in aanmerking komen voor
Kinderopvangtoeslag.
• GGD: Gemeentelijke Gezondheidsdienst. Verricht het toezicht op opvanglocaties volgens de Wet
kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (WKKP).
• Kindplaats: een plek op een peuterwerk-locatie van twee dagdelen per week, van minimaal 240 uur en
maximaal 320 uur per jaar;
• Kinderopvangtoeslag: de toeslag die gerechtigden ontvangen van de Belastingdienst voor
peuteropvang dan wel kinderopvang.
• Kopsubsidie: de subsidie die het college aan aanbieders verstrekt als aanvulling op de ouderbijdrage die
aanbieders ontvangen van ouders die recht hebben op Kinderopvangtoeslag en waarvan de hoogte is
gebaseerd op het verschil tussen het door deze aanbieder gehanteerde uurtarief voor kortdurende
opvang en het maximaal te vergoeden uurtarief peuteropvang volgens de ouderbijdragetabel.
• Landelijk Register Kinderopvang: het Register waarin aanbieders kinderopvang zijn opgenomen die
voldoen aan de Wet kinderopvang.
• Ouderbijdrage: de inkomensafhankelijke bijdrage die ouders moeten betalen aan de aanbieder voor de
afname van peuterwerk of VVE. Voor het bepalen van de hoogte van deze bijdrage hanteert de
aanbieder de ouderbijdragetabel.
• Ouderbijdragetabel: de jaarlijks door het ministerie van SZW vastgestelde “adviestabel ouderbijdrage
peuteropvang”.
• Peuterwerk of kortdurende opvang: de verzorging, opvoeding en het bijdragen aan de ontwikkeling van
kinderen.
• Voorschoolse educatie (hierna VVE): educatie die op een peuterwerklocatie of kinderopvanglocatie
wordt aangeboden aan doelgroepkinderen tussen 2 en 4 jaar waarbij gewerkt wordt met een erkend
VVE-programma.
• VVE-plaats: een plek op een peuterwerklocatie of kinderopvanglocatie van minimaal 10 uur per week
en vanaf 1 augustus 2020 minimaal 16 uur per week voor een doelgroepkind.
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•
•

VVE-werkgroep: de gemeentelijke werkgroep VVE met vertegenwoordigers van in elk geval het
basisonderwijs, de kinderopvang en gemeente De Fryske Marren.
Warme overdracht: een gesprek tussen de opvangorganisatie en de basisschool over de leerling,
wanneer de leerling uitstroomt naar de basisschool.

Artikel 2.

Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door
burgemeester en wethouders voor de in artikelen 4 en 10 bedoelde activiteiten.

Artikel 3.

Aanvullende weigeringsgronden

Overeenkomstig artikel 10, derde lid, aanhef en onder t, van de Algemene Subsidieverordening De Fryske
Marren zijn onderstaande aanvullende weigeringsgronden van toepassing:
a. het college kan subsidieverlening (deels) weigeren wanneer een evenwichtige spreiding van
voorzieningen, zoals vastgesteld in de bij deze regeling behorende bijlage, naar het oordeel van het
college onvoldoende is gewaarborgd.
b. Het college kan subsidieverlening weigeren wanneer de bevindingen van GGD daar aanleiding voor
geven.

Hoofdstuk 2. Peuterwerk
Artikel 4.

Activiteiten

1. Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor peuterwerk.
2. Subsidie wordt verstrekt per kindplaats.

Artikel 5.

Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan de organisaties die peuterwerk aanbieden in gemeente De Fryske
Marren.

Artikel 6. Soorten subsidie peuterwerk
De subsidie die het college verstrekt aan organisaties die peuterwerk aanbieden bestaat uit
a. Gemeentelijke subsidie peuteropvang; òf
b. Kopsubsidie.

Artikel 7.

Vergoeding kindplaats

1. Het college stelt jaarlijks de maximale vergoeding vast die voor een kindplaats wordt verstrekt. Dit
bedrag is inclusief overheadkosten.
2. De vergoeding per kindplaats voor 2020 bedraagt € 2.016,00 per jaar.

Artikel 8.

Kopsubsidie

1. Het college stelt jaarlijks de maximale vergoeding vast die voor een kindplaats wordt verstrekt voor
ouders die recht hebben op Kinderopvangtoeslag. Dit bedrag is inclusief overheadkosten.
2. Het jaarlijks door het college vast te stellen vergoeding aan kopsubsidie is inclusief overheadkosten en
bedraagt in 2020 per kindplaats maximaal € 345,60 (gebaseerd op € 1,08 per uur bij een afname van
het maximaal aantal uren van 320 uur per jaar).
3. De kopsubsidie zal nooit meer bedragen dan de jaarlijks door het college te bepalen maximale
vergoeding voor kopsubsidie.
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Artikel 9.

Aanvraag

In aanvulling op artikel 7, eerste, tweede en derde lid, van de Algemene Subsidieverordening De Fryske
Marren, bevat een aanvraag voor subsidie:
a. Een overzicht van het aantal kindplaatsen per locatie;
b. Een overzicht van het aantal kindplaatsen per locatie die in aanmerking komen voor kopsubsidie.

Hoofdstuk 3. Voorschoolse educatie
Artikel 10. Activiteiten
1. Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor VVE-plaatsen voor doelgroepkinderen die
woonachtig zijn in de Fryske Marren en volgens de Basisregistratie personen hier hoofdverblijf
hebben.
2. Subsidie wordt verstrekt per VVE-plaats.

Artikel 11. Doelgroep
Subsidie kan uitsluitend verstrekt worden aan:
a. organisaties die een erkend VVE-programma aanbieden op kinderopvang of peuterwerklocaties in
gemeente De Fryske Marren;
b. organisaties die een erkend VVE-programma aanbieden buiten gemeente De Fryske Marren, voor een
doelgroepkind woonachtig in gemeente De Fryske Marren.

Artikel 12. Verplichtingen
Om voor een subsidie zoals bedoeld in artikel 10 in aanmerking te komen moet de organisatie voldoen aan
de volgende verplichtingen:
a. de organisatie voldoet aan de geldende wet- en regelgeving en landelijke kwaliteitseisen voor
peuterwerk en VVE.
b. de organisatie is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang met de vermelding ‘VVE’ en heeft
een goedgekeurd inspectierapport van de GGD;
c. de organisatie werkt met een erkend VVE-programma;
d. doelgroepkinderen VVE maken gebruik van het wettelijk aantal uren/dagdelen VVE;
e. de organisatie levert per kwartaal en per locatie een overzicht aan bij de gemeente van het aantal
kinderen dat VVE volgt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het door de gemeente ontwikkelde
formulier.
f. de kwaliteit van VVE wordt door de GGD positief beoordeeld;
g. de organisatie heeft minimaal tweemaal per jaar overleg met de basisscholen waar de peuters naar
uitstromen;
h. de organisatie zorgt voor een warme overdracht van de doelgroeppeuter VVE naar de basisschool;
i. de organisatie neemt actief deel aan de VVE-werkgroep van de gemeente;
j. de organisatie houdt een strikte financiële scheiding in zijn administratie, waarbij duidelijk onderscheid
is tussen de gesubsidieerde VVE-activiteiten en anderszins uitgevoerde activiteiten door de organisatie.
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Artikel 13. Vergoeding VVE-plaats
Het college stelt jaarlijks de maximale vergoeding vast die voor een VVE-plaats wordt verstrekt. Dit bedrag
is inclusief overheadkosten, maar exclusief opleidingskosten.
1. De maximale vergoeding per VVE-plaats in 2020 voor peuters van ouders die geen recht hebben op
Kinderopvangtoeslag is als volgt. Tot 1-8-2020 zijn alle vier varianten mogelijk. Met ingang van 1-8-2020
zijn alleen de varianten b en d mogelijk. De onderstaande vergoedingen zijn gebaseerd op 12 maanden.
Voor de periode 1 januari tot en met 31 juli bedraagt de vergoeding derhalve 7/12 van het genoemde
bedrag. Voor de periode 1 augustus tot en met 31 december bedraagt de vergoeding 5/12 van het
genoemde bedrag.
a. € 4.128 voor een VVE-plaats van 10 uur (mogelijk tot 1 augustus 2020);
b. € 6.604 voor een VVE-plaats van 16 uur;
c. € 4.334 voor een VVE-plaats van 10 uur voor kinderen van statushouders en azc-bewoners
(mogelijk tot 1 augustus 2020).
d. € 6.934 voor een VVE-plaats van 16 uur voor kinderen van statushouders en azc-bewoners.
2. Het subsidiebedrag voor VVE voor ouders die in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag bedraagt
ten hoogste de onder lid 2 genoemde tarieven maal het door de kinder- opvangorganisatie bij de
aanvraag opgegeven uren. Het aantal te subsidiëren uren bedraagt maximaal de helft van het aantal
uren VVE dat wordt aangeboden.

Artikel 14. Aanvraag
In aanvulling op artikel 7, eerste, tweede en derde lid, van de Algemene Subsidieverordening De Fryske
Marren, bevat een aanvraag voor subsidie:
1. Een overzicht van het aantal VVE-plaatsen per locatie;
2. Een overzicht van het aantal VVE-plaatsen per locatie, ten behoeve van peuters van statushouders
en/of peuters welke in een azc verblijven.
3. De in het eerste en tweede lid genoemde overzichten dienen per locatie te worden uitgesplitst in:
- totaal aantal VVE plaatsen, met het bijbehorende aantal VVE uren per kindplaats per jaar;
- aantal VVE plaatsen, met het bijbehorende aantal VVE uren per kindplaats per jaar, ten
behoeve van ouders, welke recht op kinderopvangtoeslag hebben;
- aantal VVE plaatsen, met het bijbehorende aantal VVE uren per kindplaats per jaar, ten
behoeve van ouders, welke geen recht op kinderopvangtoeslag hebben

Hoofdstuk 4. Slotbepalingen
Artikel 15. Aanvraagtermijn
1. In afwijking van artikel 8, eerste lid, van de Algemene Subsidieverordening De Fryske Marren, is het
voor organisaties die nog nooit subsidie, zoals bedoeld in hoofdstuk 2 en 3, van de gemeente hebben
ontvangen, mogelijk om in de loop van het kalenderjaar een subsidie, zoals bedoeld in hoofdstuk 2 en
3, aan te vragen.
2. Een organisatie die VVE aanbiedt aan peuters van statushouders en/of peuters welke in een azc
verblijven kan, in afwijking van artikel 8, eerste lid, van de Algemene Subsidieverordening De Fryske
Marren, gedurende het gehele kalenderjaar daartoe een subsidieaanvraag indienen.
3. In afwijking van het eerste lid en in afwijking van artikel 8, eerste lid, van de Algemene
Subsidieverordening De Fryske Marren kunnen organisaties tot en met 31 december 2019 een subsidie,
zoals bedoeld in hoofdstuk 2 en 3 aanvragen, mits deze aanvraag betrekking heeft op kalenderjaar
2020.
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Artikel 16. Subsidieplafond
1.

Het subsidieplafond voor hoofdstukken 2 en 3 wordt jaarlijks vastgesteld door het college.

Artikel 17. Verdeling subsidieplafond
1. Honorering van aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie en die niet worden geweigerd, vindt
plaats op volgorde van datum van binnenkomst van de betreffende aanvraag.
2. Als de aanvrager conform artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad
de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van binnenkomst van de aanvraag de datum waarop de
aangevulde aanvraag is ingediend.
3. Indien het vastgestelde subsidieplafond wordt overschreden, wordt het beschikbare bedrag verdeeld
op basis van de rangschikking zoals die is opgenomen in de bijlage “Evenwichtige spreiding” die
onderdeel uitmaakt van deze subsidieregels.

Artikel 18. Verantwoording
1. In afwijking van artikel 14, eerste lid, van de Algemene Subsidieverordening De Fryske Marren, dient
een subsidieontvanger van een subsidie tot en met € 10.000 uiterlijk 13 weken nadat de gesubsidieerde
activiteiten zijn verricht, een aanvraag tot vaststelling in.
2. Een aanvraag tot vaststelling, zoals bedoeld in artikel 16, eerste lid van de Algemene
Subsidieverordening De Fryske Marren, omvat een inhoudelijk en financieel verslag waaruit blijkt in
hoeverre de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht. Het inhoudelijk verslag bevat een overzicht van
het aantal bezette peuter- en VVE plaatsen.
3. Een aanvraag tot vaststelling bevat, in aanvulling op artikel 15, tweede lid en artikel 16, tweede lid,
letter a, van de Algemene Subsidieverordening De Fryske Marren, een overzicht van de daadwerkelijk
bezette VVE- en kindplaatsen, overeenkomstig de in artikel 9 en artikel 14 van deze regeling
gehanteerde onderverdeling.
4. In het geval er minder peuters gebruik hebben gemaakt van peuteropvang dan wel VVE wordt het
subsidiebedrag naar rato lager vastgesteld.

Artikel 19. Hardheidsclausule
Het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Fryske Marren kan van bepalingen in deze
regeling afwijken, als daaraan vasthouden voor een subsidieaanvrager of – ontvanger gevolgen zou hebben
die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zouden zijn tot de daarmee te dienen belangen.

Artikel 20. Inwerkingtreding en citeertitel
1. Deze subsidieregeling treedt in werking op de datum na bekendmaking.
2. Deze subsidieregeling is van toepassing op aanvragen voor subsidie die betrekking hebben op het
subsidiejaar 2020 en verder.
3. De subsidieregeling Peuterwerk en Voorschoolse educatie (VVE), zoals vastgesteld op 11 maart 2019,
wordt ingetrokken, met dien verstande dat deze verordening van toepassing blijft
op aanvragen voor subsidies die zijn ingediend voor de datum van inwerkingtreding van deze regeling
en die betrekking hebben op begrotingsjaar 2019 of eerder.
4. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Peuterwerk en Voorschoolse educatie (VVE).
Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van De
Fryske Marren op 16 december 2019,

gemeentesecretaris,
Ditta Cazemier

burgemeester,
Fred Veenstra
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Bijlage Evenwichtige spreiding
Onder “evenwichtige spreiding” wordt verstaan een verdeling van de beschikbare plaatsen voor
peuterwerk en VVE onder de volgende dorpen/wijken in gemeente De Fryske Marren. Dreigt het
subsidieplafond te worden overschreden, dan worden de kind- en/of VVE-plaatsen verdeeld over de
volgende dorpen/clusters van dorpen:
• Bakhuizen;
• Balk;
• Echtenerbrug;
• Joure;
• Langweer;
• Lemmer;
• Lemstervaart;
• Oosterzee;
• Oudehaske;
• Oudemirdum/Nijemirdum/Sondel
• Rotsterhaule;
• Scharsterbrug;
• Sint Nicolaasga;
• Terherne/Terkaple
De beschikbare kind- en/of VVE-plaatsen worden verdeeld over, in elk geval, de bovenstaande dorpen
Uitgangspunten voor de verdeling van de kind- en/of VVE-plaatsen zijn:
• subsidieaanvragen van maximaal twee kind- en/of VVE-plaatsen voor bovenstaande dorpen worden in
elk geval toegekend;
• wordt er voor meer kind- en/of VVE-plaatsen subsidie aangevraagd, dan het subsidieplafond toelaat?
Dan geldt bij subsidieaanvragen van meer dan twee plaatsen voor één van bovenstaande dorpen, dat
het teveel aan plaatsen naar rato verrekend wordt over de drie dorpen waar de meeste plaatsen voor
zijn aangevraagd. Hieronder staat een rekenvoorbeeld van deze situatie.
Rekenvoorbeeld
Uitgangspunt voor dit rekenvoorbeeld: stel dat er 40 beschikbare plaatsen zijn.
Opgelet: dit is slechts een rekenvoorbeeld. Het aantal beschikbare plaatsen kan in werkelijkheid hoger of
lager zijn.
Dorp
Aantal aangevraagde
Opmerkingen
plaatsen
Bakhuizen
2
Toekennen.
Balk
3
Toekennen.
Echtenerbrug
2
Toekennen.
Joure
12
Verrekenen naar rato.
Lemmer
6
Verrekenen naar rato.
Lemstervaart
4
Toekennen.
Oosterzee
2
Toekennen.
Oudehaske
1
Toekennen.
Rotsterhaule
2
Toekennen.
Scharsterbrug
2
Toekennen.
Sint Nicolaasga
6
Verrekenen naar rato.
Totaal
42 = 2 teveel.
Op basis van het subsidieplafond is in dit voorbeeld voor maximaal 40 plaatsen subsidie beschikbaar. De
twee teveel aangevraagde plaatsen, worden verdeeld over de drie dorpen met de meeste aanvragen. In het
rekenvoorbeeld zijn dit Joure, Lemmer en Sint Nicolaasga.
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Voor Joure, Lemmer en Sint Nicolaasga zijn in totaal 24 plaatsen aangevraagd. Het aantal aangevraagde
plaatsen per dorp, wordt omgerekend naar een percentage:
• Joure met 12 plaatsen = 50% van 24 plaatsen;
• Lemmer met 6 plaatsen = 25% van 24 plaatsen;
• Sint Nicolaasga met 6 plaatsen = 25% van 24 plaatsen.
De twee teveel aangevraagde plaatsen, worden als volgt in mindering gebracht per dorp:
• 50% van twee teveel aangevraagde plaatsen = 1 plaats van de aanvragen van Joure;
• 25% van twee teveel aangevraagde plaatsen = 0,5 plaats van de aanvragen in Lemmer;
• 25% van twee teveel aangevraagde plaatsen = 0,5 plaats van de aanvragen in Sint Nicolaasga.
Meerdere organisaties hebben een aanvraag ingediend per dorp
In dit geval wordt dezelfde berekening toegepast. Rekenvoorbeeld: voor Joure zijn de 12 plaatsen door
twee organisaties aangevraagd:
• organisatie 1 = 9 plaatsen = 75% van 12 plaatsen;
• organisatie 2 = 3 plaatsen = 25% van 12 plaatsen.
Uit de vorige berekening is duidelijk dat er 1 plaats in mindering moet worden gebracht op het aantal
aanvragen voor Joure. Deze plaats wordt als volgt in mindering gebracht op de aanvraag per organisatie:
• organisatie 1 = 75% van 1 plaats = 0,75 plaats. Totaal wordt toegekend: 9 plaatsen – 0,75 plaats = 8,25
plaatsen;
• organisatie 2 = 25% van 1 plaats = 0,25 plaats. Totaal wordt toegekend: 3 plaatsen – 0,25 plaats = 2,75
plaatsen.
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Subsidieregeling Rijksmonumenten De Fryske Marren
Het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Fryske Marren;
gelet op de titel 4:2 Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening De Fryske Marren;
besluit vast te stellen de Subsidieregeling Rijksmonumenten De Fryske Marren.

Artikel 1.

Begripsomschrijvingen

Artikel 2.

Toepassingsbereik

Artikel 3.

Activiteiten

Artikel 4.

Berekening van de subsidie

Artikel 5.

Aanvraag

Artikel 6.

Aanvullende weigeringsgronden

Artikel 7.

Bijzondere bepalingen/ verplichtingen

•
•

Molens: molens die de status van rijksmonument hebben.
Rijksmonumenten: monumenten die zijn opgenomen in het monumentenregister, vastgesteld
ingevolge artikel 6 van de Monumentenwet 1988.

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door
burgemeester en wethouders voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Subsidie kan uitsluitend verstrekt worden voor:
1. Onderhoud van (monumentale) molens in gemeente De Fryske Marren:
2. Restauratie van rijksmonumenten met een publieksfunctie.

Subsidie wordt alleen verstrekt in de volgende twee subsidie categorieën:
1. Molens: de hoogte van de subsidie bedraagt maximaal € 1500,- per molen per jaar.
2. Rijksmonumenten met een publieksfunctie: een subsidie bedraagt maximaal 20 % van de subsidiabele
kosten, met een maximum van € 5.000,- per aanvraag.
3. Onder subsidiabele kosten wordt verstaan:
• Molens: kosten om de molens in de oorspronkelijke staat te houden.
• Rijksmonumenten: restauratiekosten die door het college van burgemeester en wethouders zijn
vastgesteld.
• Subsidie is inclusief de eventueel verschuldigde BTW.

In aanvulling op artikel 7, eerste en tweede lid, van de Algemene subsidieverordening De Fryske Marren
dient de aanvrager een restauratieplan met gespecificeerde begroting in te dienen.

Overeenkomstig artikel 10, derde lid, aanhef en onder t, van de Algemene Subsidieverordening De Fryske
Marren is de volgende aanvullende weigeringsgrond van toepassing:
1. Er wordt geen subsidie toegekend indien voor hetzelfde pand in de voorafgaande periode van 5 jaar
subsidie is toegekend.

De aanvrager dient de werkzaamheden uit te voeren volgens het ingediende en door het college
goedgekeurde restauratieplan.
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Artikel 8.

Verantwoording

Artikel 9.

Subsidieplafond

1. In afwijking van artikel 14 van de Algemene subsidieverordening De Fryske Marren, dient de
subsidieaanvrager nadat de restauratie is gerealiseerd een financieel overzicht in te dienen. Dit
financieel overzicht dient aangeleverd te worden inclusief facturen.
2. Wanneer de daadwerkelijke kosten hoger zijn dan bij de aanvraag is vermeld, wordt de vaststelling
gebaseerd op de kosten zoals vermeld in de aanvraag.
3. Wanneer de daadwerkelijke kosten lager zijn dan bij de aanvraag is vermeld, wordt de subsidie naar
evenredigheid vastgesteld waarbij wordt uitgegaan van de daadwerkelijke kosten.

Het subsidieplafond wordt jaarlijks vastgesteld door het college.

Artikel 10. Verdeling subsidieplafond

1. Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het
voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.
2. Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad
de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de
aanvraag is aangevuld.
3. Indien het vastgestelde subsidieplafond dreigt te worden overschreden of wordt overschreden als
gevolg van het aantal aanvragen dat op dezelfde dag wordt ontvangen, worden de aanvragen die op
die dag ontvangen zijn, door middel van loting gerangschikt.

Artikel 11. Inwerkingtreding en citeertitel

1. Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na bekendmaking.
2. Deze subsidieregeling is van toepassing op aanvragen van subsidie die worden verstrekt vanaf de
datum van inwerkingtreding van deze regeling.
3. De subsidieregeling Rijksmonumenten De Fryske Marren, zoals vastgesteld op 27 juni 2017 wordt
ingetrokken.
4. Op de subsidies die zijn ingediend voor de datum van inwerkingtreding van deze regeling, blijft de
subsidieregeling Rijksmonumenten De Fryske Marren, vastgesteld op, 27 juni 2017, van toepassing.
5. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Rijksmonumenten De Fryske Marren.
Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van De Fryske Marren op 20 juni 2019,

gemeentesecretaris,
Ditta Cazemier

burgemeester,
Fred Veenstra
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Subsidieregeling Verkeersveiligheid
Het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Fryske Marren;
gelet op de titel 4:2 Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening De Fryske Marren;
besluit vast te stellen de Subsidieregeling Verkeersveiligheid.

Artikel 1.
•
•
•
•
•

Begripsomschrijvingen

Aanvrager: een organisatie die activiteiten verricht in het kader van de bevordering van de veiligheid in
het verkeer op de openbare weg.
Beleid verkeer: het meest recente Actieplan gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid, vastgesteld door
het college van burgemeester en wethouders van De Fryske Marren.
Organiserende partij: belangenorganisatie, school of vereniging.
Subsidieontvanger: een natuurlijk persoon die deelneemt aan een verkeersveiligheidstraining of een
organisatie die activiteiten verricht in het kader van de bevordering van de veiligheid in het verkeer op
de openbare weg.
Uitvoerende organisatie: de organisatie die is aangewezen om de activiteiten daadwerkelijk uit te
voeren.

Artikel 2.

Toepassingsbereik

Artikel 3.

Activiteiten

Artikel 4.

Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Artikel 5.

Hoogte van de subsidie

Artikel 6.

Subsidieplafond

Artikel 7.

Verdeling subsidieplafond

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door
burgemeester en wethouders voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt zoals genoemd en beschreven in het beleid verkeer.

Voor subsidie komen de redelijk gemaakte kosten in aanmerking die direct verbonden zijn met de
uitvoering van een activiteit als bedoeld in artikel 3.

1. De hoogte van de subsidie is vastgelegd in het beleid verkeer.
2. Wanneer de hoogte van de subsidie niet is vastgelegd in het beleid verkeer is het college bevoegd de
hoogte van de subsidie op basis van individuele omstandigheden vast te stellen, één en ander met in
achtneming van de subsidieplafonds.

Het subsidieplafond wordt jaarlijks vastgesteld door het college.

1. Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het
voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.
2. Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad
de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de
aangevulde aanvraag is ingediend.
3. Indien het vastgestelde subsidieplafond dreigt te worden overschreden of wordt overschreden als
gevolg van het aantal aanvragen dat op dezelfde dag wordt ontvangen, worden de aanvragen die op
die dag ontvangen zijn, door middel van loting gerangschikt.
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Artikel 8.

Aanvraag

Artikel 9.

Verplichtingen

1. In aanvulling op artikel 7, eerste lid, van de Algemene Subsidieverordening De Fryske Marren kan de
aanvraag plaatsvinden door op enigerlei wijze contact op te nemen met de ambtenaar die belast is met
het verstrekken van subsidies Verkeersveiligheid.
2. Indien de aanvrager niet tevens subsidieontvanger is, worden tevens de gegevens van de
subsidieontvanger verstrekt.

Om voor subsidie in aanmerking te komen dient de aanvrager te voldoen aan de verplichting dat de
activiteiten verricht zijn binnen 52 weken na de aanvraag.

Artikel 10. Subsidievaststelling en -betaling

1. In afwijking van artikel 14 en 17 van de Algemene Subsidieverordening De Fryske Marren wordt de
subsidie vastgesteld na afloop van de activiteiten als een (kopie)factuur is verstrekt.
2. De subsidie wordt betaald aan de subsidieontvanger, tenzij is afgesproken dat de subsidie rechtstreeks
betaald dient te worden aan de uitvoerende organisatie.

Artikel 11. Inwerkingtreding en citeertitel

1. Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 juli 2017.
2. Deze subsidieregeling is van toepassing op aanvragen van subsidie die worden verstrekt vanaf de
datum van inwerkingtreding van deze regeling.
3. De subsidieregeling Verkeersveiligheid, zoals vastgesteld op 20 juni 2016, wordt ingetrokken.
4. Op de subsidies die zijn ingediend voor de datum van inwerkingtreding van deze regeling, blijft de
subsidieregeling Verkeersveiligheid, vastgesteld op 20 juni 2016, van toepassing.
5. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Verkeersveiligheid.
Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders
van De Fryske Marren op 27 juni 2017,

de secretaris,
L. Maarleveld

de burgemeester,
F. Veenstra
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Subsidieregeling Internationale betrekkingen
Het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Fryske Marren;
gelet op de titel 4:2 Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening De Fryske Marren
besluit vast te stellen de Subsidieregeling Internationale betrekkingen.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:
• maatschappelijke initiatieven: initiatieven uit de samenleving gericht op het stimuleren van uitwisseling
tussen inwoners van gemeente De Fryske Marren, met inwoners van landen zoals beschreven onder
het begrip ‘structurele internationale contacten’.
• structurele internationale contacten: het gaat om uitwisselingactiviteiten met structurele
stedenbanden: Medias (Roemenië) en Drolshagen (Duitsland) en uitwisselingsactiviteiten met de
voormalige stedenband: Krzemieniewo (Polen).

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door
burgemeester en wethouders voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 3. Activiteiten

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor maatschappelijke uitwisselingsinitiatieven, in het bijzonder
de uitwisseling van jeugd, op het terrein van structurele internationale contacten binnen Europa.

Artikel 4. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Voor subsidie komen de redelijk gemaakte kosten in aanmerking die direct verbonden zijn met uitvoering
van de activiteiten zoals beschreven in artikel 3.

Artikel 5. Hoogte van de subsidie

Een subsidie bedraagt jaarlijks per aanvrager maximaal € 1.250,00.

Artikel 6. Subsidieplafond

Het subsidieplafond wordt jaarlijks vastgesteld door het college.

Artikel 7. Verdeling subsidieplafond

1. Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het
voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.
2. Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad
de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de
aangevulde aanvraag is ontvangen.
3. Indien het vastgestelde subsidieplafond dreigt te worden overschreden of wordt overschreden als
gevolg van het aantal aanvragen dat op dezelfde dag wordt ontvangen, worden de aanvragen die op
die dag ontvangen zijn, door middel van loting gerangschikt.

Artikel 8. Aanvullende weigeringsgronden

Overeenkomst artikel 10, derde lid, aanhef en onder t, van de Algemene Subsidieverordening De Fryske
Marren, zijn de volgende aanvullende weigeringsgronden van toepassing:
a. er wordt geen structurele waarderingsbijdrage verleend;
b. het college neemt per aanvrager per kalenderjaar maximaal één aanvraag in behandeling.
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Artikel 9. Hardheidsclausule

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Fryske Marren kan van bepalingen in deze
regeling afwijken, wanneer vasthouden voor een subsidieaanvrager of – ontvanger gevolgen zou hebben
die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zouden zijn tot de daarmee te dienen belangen.

Artikel 10. Inwerkingtreding en citeertitel

1. De Deelverordening subsidie Internationale Betrekkingen wordt ingetrokken.
2. Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na bekendmaking.
3. Deze subsidieregeling is van toepassing op aanvragen van subsidie die worden verstrekt vanaf de
datum van inwerkingtreding van deze regeling.
4. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Internationale betrekkingen.
Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders
van De Fryske Marren op 14 mei 2019,

gemeentesecretaris,
Ditta Cazemier

burgemeester,
Fred Veenstra
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Subsidieregeling 75 jaar bevrijding De Fryske Marren 2020
Het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Fryske Marren;

gelet op de titel 4:2 Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening De Fryske Marren;
besluit vast te stellen: de Subsidieregeling 75 jaar bevrijding De Fryske Marren 2020.

Artikel 1.

Begripsomschrijvingen

Artikel 2.

Toepassingsbereik

Artikel 3.

Activiteiten

Artikel 4.

Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Artikel 5.

Hoogte van de subsidie

Artikel 6.

Subsidieplafond

In deze regeling wordt verstaan onder:
• Evenement: een geheel van voor publiek toegankelijke activiteiten met een tijdelijk en eenmalig
karakter georganiseerd in het kader van 75 jaar bevrijding.
• Groep 1-evenement in het kader van een vrijheidsmaaltijd.
• Groep 2-evenement: lokale evenementen op dorps-/wijk- en/of buurtniveau.
• Groep 3-evenement: boegbeeld-evenementen. Grote evenementen met een (inter-)nationaal karakter
en/of bovenregionale uitstraling. Het evenement kenmerkt zich door authenticiteit, uitstraling, goede
organisatie en promotie. Actieve samenwerking wordt gezocht met andere partijen (o.a. bedrijfsleven,
onderwijs, sport, cultuur, recreatie en toerisme) in de gemeente. Dit evenement kenmerkt zich door in
een uitgavenpost in de begroting van min. €20.000,-.

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door
burgemeester en wethouders voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

1. Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor evenementen die in het kader van 75 jaar bevrijding worden
georganiseerd.
2. Het evenement dient:
a. plaats te vinden in gemeente De Fryske Marren;
b. voor iedereen toegankelijk te zijn.

1. Voor subsidie komen de redelijk gemaakte kosten in aanmerking die direct verbonden zijn met
uitvoering van de activiteiten zoals beschreven in artikel 3.
2. Tot de subsidiabele organisatiekosten behoren in ieder geval niet:
a. investeringskosten (bijvoorbeeld aanschaf van instrumenten, uniformen, verblijfskosten,
huisvesting, opslag, vergunningen etc.);
b. kosten die verband houden met reguliere werkzaamheden van de subsidieontvanger.

1. De hoogte van de subsidie wordt vastgesteld op basis van de aard en omvang van het evenement en
bedraagt nooit meer dan:
a. een maximum van € 250,- voor een groep 1-evenement. Voor deze categorie evenement is artikel
8, tweede lid, niet van toepassing.
b. een maximum van € 1.250,- voor een groep 2-evenement.
c. een maximum van € 5.000,- voor een groep 3-evenement.

Het subsidieplafond bedraagt voor het jaar 2020 € 45.000,-.
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Artikel 7.

Verdeling subsidieplafond

Artikel 8.

Bijzondere bepalingen/ verplichtingen

Artikel 9.

Aanvullende weigeringsgronden

1. Verstrekking van de subsidie vindt plaats op volgorde van complete aanvragen, totdat het voor de
betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.
2. Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad
de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de
aangevulde aanvraag is ontvangen.
3. Indien het vastgestelde plafond dreigt te worden overschreden of wordt overschreden als gevolg van
het aantal aanvragen dat op dezelfde dag wordt ontvangen, worden de aanvragen die op die dag
ontvangen zijn, door middel van loting gerangschikt.

Om voor subsidie in aanmerking te komen dient een aanvrager aan de volgende criteria te voldoen:
1. de relatie tussen het evenement, 75 jaar bevrijding en de betekenis voor gemeente De Fryske Marren
moet worden aangetoond;
2. de subsidieontvanger is verplicht zelf bij te dragen in de organisatiekosten van het evenement door
middel van bijvoorbeeld inkomsten uit entree, consumpties, sponsoring en fondsen;
3. de subsidieontvanger is verplicht om de relatie aan te geven tussen het evenement waarvoor op grond
van deze regeling subsidie wordt gevraagd en zijn reguliere activiteiten als hij daarvoor subsidie
ontvangt volgens een gemeentelijke subsidieregeling of van een derde;
4. Er is een programmaplan en een begroting met degelijke financiële onderbouwing bij de aanvraag
toegevoegd.

1. Overeenkomstig artikel 10, derde lid, aanhef en onder t, van de Algemene Subsidieverordening De
Fryske Marren, zijn onderstaande aanvullende weigeringsgronden van toepassing:
a. Het college neemt per aanvrager maximaal één aanvraag in behandeling.
b. Aanvragen dienen te worden ontvangen vanaf 1 januari 2020.

Artikel 10. Vaststelling en verantwoording

1. Het college beslist middels een vaststellingsbeschikking de op deze regeling gestelde aanvragen.
2. In afwijking van artikel 14 van de Algemene subsidieverordening De Fryske Marren, dient de aanvrager
binnen zes weken na afronding van de activiteit twee foto’s aan te leveren. Uit deze foto’s moet blijken
dat de activiteit heeft plaatsgevonden.

Artikel 11. Inwerkingtreding en citeertitel

1. Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 januari 2020.
2. Deze subsidieregeling vervalt per 1 januari 2021 met dien verstande dat deze regeling van toepassing
blijft voor de het jaar waarvoor deze heeft gegolden.
3. Deze subsidieregeling is van toepassing op aanvragen van subsidie die worden verstrekt vanaf de
datum van inwerkingtreding van deze regeling.
4. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling 75 jaar bevrijding De Fryske Marren 2020.
Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders
van De Fryske Marren op 17 december 2019

gemeentesecretaris,
Ditta Cazemier

burgemeester,
Fred Veenstra
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Subsidieregeling Gemeentelijke Monumenten De Fryske Marren
Het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Fryske Marren;
gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht, titel 4.2 en de Algemene Subsidieverordening De
Fryske Marren;
besluit vast te stellen de: Subsidieregeling Gemeentelijke Monumenten De Fryske Marren

Artikel 1.

Begripsomschrijvingen

Deze regeling verstaat onder:
a. Erfgoedverordening:
de door de gemeenteraad van de gemeente De Fryske Marren op 26 juni 2019 vastgestelde
Erfgoedverordening gemeente De Fryske Marren 2019;
b. Aanwijzingsbesluit
een op de Erfgoedverordening gestoeld besluit, waarbij een onroerende zaak de status verkrijgt van
beschermd gemeentelijke monument.
c. Beschermd gemeentelijk monument:
onroerende zaak welke, gelet op de aan deze zaak toe te kennen cultuurhistorische of
wetenschappelijke betekenis, op grond van de Erfgoedwet en Erfgoedverordening bescherming geniet.
d. Eigenaar/eigenaren:
zakelijk gerechtigde(n) op de onroerende zaak die vermeld staan in de openbare registers, bedoeld in
artikel 8, eerste lid, van de Kadasterwet.
e. Normaal onderhoud:
werkzaamheden noodzakelijk om een beschermd gemeentelijk monument in goede staat te houden c.q.
in bestaande staat te behouden en/of om toekomstig groot onderhoud en restauraties te voorkomen of
te verminderen;
f Restauratie:
het treffen van voorzieningen tot opheffing van bouwtechnische gebreken, het normale onderhoud te
boven gaand, noodzakelijk voor de instandhouding van de cultuur-historische waarden van een
beschermd gemeentelijk monument en waarvoor het college overeenkomstig artikel 14 van de
Erfgoedverordening een omgevingsvergunning heeft verleend;
g. Restauratieplan:
een overzicht van de restauratiewerkzaamheden, de daarbij behorende gespecificeerde begroting
(restauratiekosten), alsmede een afschrift van de verleende omgevingsvergunning voor de beoogde
restauratie.
h. Financieel overzicht:
een overzicht van de uitgevoerde restauratiewerkzaamheden, de daarbij behorende daadwerkelijke
restauratiekosten en de volgens deze regeling vastgestelde subsidiabele restauratiekosten.
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Artikel 2.

Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door
burgemeester en wethouders voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 3.

Activiteiten

Er kan een eenmalige subsidie worden verleend in de kosten, welke verband houden met de in artikel 1,
sub f genoemde restauratie, waarbij de desbetreffende onroerende zaak middels het aanwijzingsbesluit is
aangewezen als beschermd gemeentelijk monument in de categorieën I of II (hierna te noemen:
subsidiabele restauratiekosten). Onder subsidiabele restauratiekosten wordt mede verstaan het
verschuldigde bedrag aan BTW.

Artikel 4.

Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan eigenaren van onroerende zaken:
1. waarbij de betreffende onroerende zaak, op grond van de Erfgoedverordening, als beschermd
gemeentelijke monument in categorie I of categorie II is aangewezen én
2. waarbij het betreffende aanwijzingsbesluit op de datum van aanvraag onherroepelijk is én
3. waarbij de eigenaar de kosten van voorzieningen draagt.

Artikel 5.

Hoogte van de subsidie

1. De subsidie bedraagt:
a. voor een daartoe op grond van de Erfgoedverordening aangewezen beschermd gemeentelijk
monument in categorie I:
25% van de subsidiabele restauratiekosten met een maximum van € 10.000,00.
b. voor een daartoe op grond van de Erfgoedverordening aangewezen beschermd gemeentelijk
monument in categorie II:
25% van de subsidiabele restauratiekosten met een maximum van € 5.000,00.
2. Indien uit de verantwoording ingevolge artikel 11 blijkt dat de daadwerkelijke restauratiekosten hoger
zijn dan aangevraagde subsidiabele restauratiekosten, wordt de subsidie vastgesteld over de in de
verleningsbeschikking genoemde subsidiabele restauratiekosten.
3. Indien uit de verantwoording ingevolge artikel 11 blijkt dat de daadwerkelijke restauratiekosten lager
zijn dan in de verleningsbeschikking genoemde subsidiabele restauratiekosten, wordt de subsidie
vastgesteld over de in het financieel overzicht genoemde daadwerkelijke restauratiekosten.

Artikel 6.

Aanvraag

1. In aanvulling op artikel 7, eerste lid van de Algemene Subsidieverordening De Fryske Marren dient bij
een aanvraag een restauratieplan te worden bijgesloten.
2. In afwijking van het eerste lid kan van het bij een aanvraag bijsluiten van een restauratieplan worden
afgezien, indien;
• de restauratiekosten niet meer bedragen dan € 10.000,00 of
• voor de beoogde restauratie een omgevingsvergunning is verleend, welke op het moment van
indiening van de aanvraag onherroepelijk is.
3. De in artikel 7, tweede en derde lid van de Algemene Subsidieverordening genoemde vereisten zijn niet
van toepassing.

Artikel 7.

Aanvraagtermijn

In afwijking van artikel 8 van de Algemene Subsidieverordening De Fryske Marren dient een aanvraag voor
subsidie op basis van deze regeling te worden aangevraagd binnen 6 weken voordat de aanvrager
voornemens is te beginnen met de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.
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Artikel 8.

Beslistermijn

1. Burgemeester en wethouders beslissen, in afwijking van artikel 9 tweede lid, van de Algemene
Subsidieverordening De Fryske Marren binnen 8 weken nadat de volledige aanvraag om subsidie is
ingediend (aanvraagdatum), mits de op de restauratie betrekking hebbende
omgevingsvergunning op de aanvraagdatum in rechte vast staat.
2. In afwijking van het eerste lid treedt, ingeval op het moment van de aanvraagdatum de
omgevingsvergunning nog niet in rechte vaststaat, de datum van het onherroepelijk worden van de
onderhavige omgevingsvergunning in de plaats van de aanvraagdatum.

Artikel 9.

Aanvullende weigeringsgronden

1. Gelet op artikel 10, derde lid, onder t, van de Algemene Subsidieverordening De Fryske Marren kan
subsidieverlening worden geweigerd als er voor hetzelfde pand of object in de voorafgaande periode
van 5 jaar subsidie is toegekend.
2. Ten aanzien van deze regeling blijven de bepalingen genoemd onder artikel 10, derde lid, aanhef en
onder f, h, i, j, k, m, o, p, q, r, van de Algemene Subsidieverordening buiten toepassing.

Artikel 10. Verplichtingen
De aanvrager dient:
1. indien deze op grond van artikel 6 van deze regeling gehouden is bij de aanvraag een door het college
goedgekeurd restauratieplan in te dienen, de werkzaamheden uit te voeren overeenkomstig dit
restauratieplan.
2. Pas te beginnen met de werkzaamheden nadat het college een besluit heeft genomen op de
subsidieaanvraag.

Artikel 11. Verstrekkingen
In afwijking van artikel 14, eerste lid van de Algemene Subsidieverordening De Fryske Marren worden
subsidies op grond van deze regeling bij een verlenings- en vaststellingbeschikking vastgesteld.

Artikel 12. Verantwoording
1. In afwijking van artikel 14, tweede lid van de verordening Algemene Subsidieverordening De Fryske
Marren dient de aanvrager:
a. ter vaststelling van de verleende subsidie, een financieel overzicht in te dienen. Dit financieel
overzicht dient aangeleverd te worden inclusief facturen.
b. middels een gereed meldingsformulier de datum van het gereedkomen van de restauratie aan het
college door te geven
2. De in het eerste lid, onder a genoemde financieel overzicht dient te worden ingeleverd binnen dertien
weken:
a. na de datum van gereed melding, zoals vermeld op de in het eerste lid onder b genoemde gereed
meldingsformulier of
b. na de datum dat de met de controle belaste ambtenaar heeft geconstateerd dat de restauratie
gereed is.

Artikel 13. Subsidieplafond
Het subsidieplafond wordt jaarlijks door het college vastgesteld.
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Artikel 14. Verdeling Subsidieplafond
1. Gelet op artikel 5 van de Algemene Subsidieverordening De Fryske Marren vindt verstrekking van
subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het voor de betrokken
subsidie vastgestelde plafond is bereikt.
2. Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene Wet Bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad
de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de
aanvraag is aangevuld.
3. Indien het vastgestelde subsidieplafond dreigt te worden overschreden of wordt overschreden als
gevolg van het aantal aanvragen, dan worden deze aanvragen het daaropvolgende jaar doorgeschoven.

Artikel 15. Inwerkingtreding en citeertitel
1. Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 januari 2020.
2. Deze subsidieregeling is van toepassing op aanvragen om subsidie die worden ingediend op of na de
datum van inwerkingtreding van deze regeling.
3. In afwijking van het tweede lid is deze subsidieregeling eveneens van toepassing op aanvragen welke in
2019 zijn ingediend en waarbij in 2019 een aanvang is gemaakt met de restauratiewerkzaamheden,
met dien verstande dat bij deze aanvragen de artikelen 7 en het tweede lid van artikel 10 buiten
toepassing blijven.
4. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Gemeentelijke Monumenten De Fryske
Marren.

Aldus vastgesteld door Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren op 17 december 2019

gemeentesecretaris,
Ditta Cazemier

burgemeester,
Fred Veenstra
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Sanctiebeleid subsidies De Fryske Marren
Het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Fryske Marren;
gelet op titel 4:2 en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening
De Fryske Marren;
besluit vast te stellen de beleidsregel sanctiebeleid subsidies De Fryske Marren.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

•
•
•
•
•

ASV: Algemene subsidieverordening De Fryske Marren
Onvolledige aanvraag tot vaststelling: officieel verzoek om de ontvangen subsidie vast te stellen waarbij
één of meerdere verplichte documenten ontbreken. Verplichte documenten zoals weergegeven in
artikel 15 en 16 van de ASV en de subsidieregeling die van toepassing is.
Sanctie: straf of maatregel die wordt toegepast als rechtsregels worden overschreden.
Vaststellingsfase: de periode waarin een verstrekte subsidie wordt vastgesteld.
Verschoonbare termijnoverschrijding: door bijzondere persoonlijke omstandigheden kan iemand
redelijkerwijs niet verweten worden de termijn voor het indienen van een aanvraag/ aanvullende
gegevens te hebben overschreden.

Artikel 2. Reikwijdte

Deze beleidsregels hebben betrekking op alle subsidies waarbij een verantwoordingsverplichting van
toepassing is.

Artikel 3. Termijnoverschrijding in vaststellingsfase

1. Een subsidieaanvrager die verantwoording dient af te leggen over de verleende subsidie en die twee
weken voor de einddatum verantwoordingstermijn nog geen aanvraag voor subsidievaststelling heeft
ingediend, ontvangt een herinnering namens het college.
2. Wanneer een subsidieaanvrager, eventueel na herinnering, tijdig een volledige aanvraag indient, volgt
een reguliere behandeling van de aanvraag.
3. Wanneer een subsidieaanvrager, eventueel na herinnering, niet tijdig of geen aanvraag tot vaststelling
van de subsidie indient bij het college, wordt de subsidie ambtshalve lager vastgesteld waarbij rekening
wordt gehouden met het bepaalde in artikel 3:4, tweede lid, Awb. Voordat de subsidie lager wordt
vastgesteld wordt de subsidieaanvrager gehoord. Alvorens te besluiten wordt door het college bezien
of de termijnoverschrijding verschoonbaar is.
4. In het geval het college de termijnoverschrijding verschoonbaar acht, wordt de subsidie, voor zover
zich voor het overige geen onregelmatigheden hebben voorgedaan en feiten en omstandigheden
onveranderd zijn gebleven, vastgesteld overeenkomstig het verleningsbesluit.
5. In het geval het college de termijnoverschrijding niet verschoonbaar acht, wordt de subsidie, zoals
opgenomen in de beschikking, lager vastgesteld met toepassing van de volgende kortingspercentages:
a. tot twee weken te laat: 5 % tot een maximum van € 15.000,-;
b. twee tot vier weken te laat: 10 % tot een maximum van € 25.000,-;
c. vier tot acht weken te laat: 15 % tot een maximum van € 50.000,-;
d. acht weken of meer te laat: 25 % waarbij geen maximum geldt.
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Artikel 4. Onvolledige verantwoording in vaststellingsfase

1. Een subsidieaanvrager die voor de einddatum van de verantwoordingstermijn een onvolledige
aanvraag voor subsidievaststelling indient, wordt namens het college in de gelegenheid gesteld de
aanvraag aan te vullen.
2. De termijn voor het aanvullen van de aanvraag bedraagt in beginsel twee weken.
3. Wanneer een subsidieaanvrager, eventueel na herinnering, tijdig een volledige aanvraag indient, volgt
een reguliere behandeling van de aanvraag.
4. Bij overschrijding van de hersteltermijn tot twee weken in combinatie met een volledige aanvraag
wordt de subsidie in beginsel lager vastgesteld. Alvorens te besluiten wordt door het college bezien of
de termijnoverschrijding verschoonbaar is. In dat verband wordt de subsidieaanvrager vooraf gehoord.
5. In het geval het college de termijnoverschrijding niet verschoonbaar acht, wordt de subsidie lager
vastgesteld met toepassing van de kortingspercentages als bedoeld in artikel 3, vijfde lid.

Artikel 5. Inwerkingtreding en citeertitel

1. Deze beleidsregel treedt in werking op 1 juli 2017.
2. Deze beleidsregel is van toepassing op subsidieaanvragen of aanvragen tot subsidievaststelling voor het
subsidiejaar 2018 en verder.
3. De beleidsregel sanctiebeleid subsidie De Fryske Marren, zoals vastgesteld op 28 maart 2017, wordt
ingetrokken.
4. Op de subsidies die zijn ingediend voor de datum van inwerkingtreding van deze regeling, blijft de
beleidsregel sanctiebeleid subsidies De Fryske Marren, vastgesteld op 28 maart 2017, van toepassing.
5. Deze beleidsregel wordt aangehaald als: sanctiebeleid subsidies De Fryske Marren.
Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders
van De Fryske Marren op 27 juni 2017,
de secretaris,
L. Maarleveld

de burgemeester,
F. Veenstra
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