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1. Inleiding 

Op 4 februari 2010 heeft de gemeenteraad van Beek ingestemd met de notitie “Subsidies in 

Beek, Evaluatie huidige regels en kader voor nieuw beleid (nov. 2009). Deze notitie was 

opgesteld als richtinggevend kader voor een nieuw subsidiebeleid. Dit kader is als basis nog 

steeds van kracht en de hoofdlijnen hiervan zijn opgenomen in deze nota. 

 

De subsidieverordening, waarin de algemene procedures zijn vastgelegd ten aanzien van 

het verstrekken van subsidies door de gemeente Beek, is eind 2017 geactualiseerd op basis 

van de wijzigingen van de modelverordening VNG van medio 2016 (ASV 2018 vast te 

stellendoor raad begin 2018). Tot vaststelling van de ASV 2018 geldt de huidige ASV 2016 

door de raad vastgesteld (7 juli 2016, zie bijlage 1). 

 

De subsidieregeling (met daarin aangegeven welke activiteiten en doelgroepen komen in 

aanmerking voor subsidie, hoe wordt deze subsidie berekend en hoe worden de bedragen 

uitbetaald) wordt zo nodig jaarlijks geactualiseerd en door het college vastgesteld. Dit gebeurt 

op basis van de actuele en nieuwe door de Raad vastgestelde beleidsnota’s, nieuwe 

Collegeprogramma’s, de bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht en afstemming met 

het subsidiebeleid in regio.  

 

In deze nota "Stimuleren en ondersteunen II" wordt een geactualiseerde uitwerking gegeven 

van de subsidieregeling voor verenigingen, stichtingen en burgerinitiatieven in de gemeente 

Beek per januari 2018.  

 

Doel van het Beekse subsidiebeleid is het stimuleren en ondersteunen van lokale activiteiten 

ter vergroting van de ontplooiingsmogelijkheden van mensen, het stimuleren van 

zelfredzaamheid en participatie en het bevorderen van de leefbaarheid1 in de kernen. Hierbij 

wordt inhoudelijk aangesloten bij de doelstellingen van het gemeentelijke beleid zoals 

geformuleerd in de betreffende beleidsnota’s (bv. beleid binnen het Sociaal Domein, sport- en 

beweegbeleid, jeugdbeleid en ouderenbeleid).  

 

Verenigingen spelen hierin een belangrijke rol. Binnen verenigingen vindt ontmoeting plaats, 

worden contacten gelegd en kunnen mensen zich ontwikkelen en ontplooien. Ook is uit 

internationaal onderzoek gebleken dat het scheppen van een open, diverse samenleving de 

economische ontwikkeling significant bevordert. “People’s climate” gaat vooraf aan “business 

climate”.  

In deze context worden twee vormen van sociaal kapitaal onderscheiden: het “bindend 

sociaal kapitaal” (sterk vertegenwoordigd in het verenigingsleven) en het “bruggenbouwend 

sociaal kapitaal”, gericht op netwerkvorming en toekomstgerichtheid.  

In het subsidiebeleid van de gemeente Beek worden de verenigingen die zich inzetten voor 

de maatschappij extra beloond. 

 

Met dit subsidiebeleid beoogt de gemeente door middel van ondersteunings-maatregelen een 

regisserende, stimulerende en faciliterende rol op zich te nemen. Dit kan alleen als het accent 

binnen de subsidies verlegd wordt van de voormalige “inputsubsidiëring” (zoals –alleen- 

subsidie op basis van het aantal leden en bijdrage in de huur van accommodaties) naar 

                                                      
1 Leefbaarheid: het samenspel tussen fysieke kwaliteit, sociale kwaliteit, sociale kenmerken en veiligheid van de 

omgeving (Sociaal en Cultureel Planbureau, 2002).  

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Sociale_kwaliteit
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sociaal_en_Cultureel_Planbureau
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“outputsubsidiëring ” (zoals subsidie voor bepaalde activiteiten of resultaten). Vandaar ook 

dat in 2011 een nieuw soort subsidie is geïntroduceerd: de stimuleringssubsidie. Deze is 

speciaal bedoeld voor verenigingen die zich extra inspannen voor de maatschappij.  

Doelstellingen die de gemeente Beek heeft geformuleerd in o.a. het vrijwilligersbeleid, 

cultuurbeleid, sportbeleid, beleid binnen het Sociaal Domein, gezondheidsbeleid en milieu-/ 

energiebeleid kunnen zo beter worden gerealiseerd.  

 

Deze nota geeft een nadere uitwerking van het subsidietoetsingskader, de soorten subsidies 

en de toe te passen subsidieregels.  

 

2. Subsidietoetsingskader 

Het doel waarvoor subsidie verstrekt wordt moet helder zijn en er moeten duidelijke relaties 

liggen met het gemeentelijke beleid. Via een subsidietoetsingskader wordt een overzicht 

gegeven van deze doelstellingen op hoofdlijnen.  

Voor wat betreft de actuele beleidskaders in de gemeente Beek kunnen de volgende 

doelstellingen op hoofdlijnen geformuleerd worden: 

 
Alleen verenigingen of stichtingen die activiteiten organiseren waarmee één of meer van de 

bovenstaande doelen worden verwezenlijkt, kunnen voor subsidie in aanmerking komen. Bij 

het voorschrijven van criteria, berekenwijzen van subsidies en mogelijke toekenning van 

(nieuwe) subsidies wordt met bovenstaande rekening gehouden. Aansluiting bij deze doelen 

geeft echter geen automatisch recht op subsidie. Het besluit hierover zal te allen tijde bij het 

College van burgemeester en wethouders liggen. 

 

 

 
SUBSIDIETOETSINGSKADER GEMEENTE BEEK 2018 
 
1. Stimuleren van de deelname van kwetsbare groepen (die niet – voldoende – in staat zijn tot 

zelfstandige deelname) aan de samenleving (specifieke ondersteuning/ activiteiten/ 
ontmoetingsmogelijkheden voor minima, mensen met een beperking, kwetsbare ouderen 
(55+), kwetsbare jeugd, allochtonen in het kader van integratiebeleid). Stimuleren en 
ondersteunen zelfredzaamheid van burgers. 

2. Het stimuleren van de medeverantwoordelijkheid van burgers voor de eigen woon- en 
leefomgeving (via bv. wijkactiviteiten, eigen initiatieven van de jeugd, maatschappelijke stages) 

3. Het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling en ontmoeting van de jeugd via sociale, 
sportieve, muzikale of culturele activiteiten 

4. Bevordering van de gezondheid en welzijn van alle inwoners 
5. Ondersteuning bieden aan en het stimuleren van vrijwilligerswerk en mantelzorg 
6. Stimuleren deelname aan sport-/ beweeg activiteiten door gehandicapten, chronisch zieken en 

ouderen 
7. Behoud en ontwikkeling van het culturele erfgoed en bevordering van kunst- en 

cultuurparticipatie 
8. Bevordering van het milieubewustzijn  
9. Bevordering dierenwelzijn 
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3. Subsidieverordening, - contract en -regels 

De subsidieverordening gaat over het subsidieproces. Hier staan afspraken in over zaken 

als de indiening van een aanvraag, op welke gronden een subsidie geweigerd kan worden en 

hoe de subsidie door de aanvrager moet kunnen worden verantwoord. 

 

Er worden door de gemeente 2 soorten subsidies verstrekt: 

1. De algemene subsidie die bedoeld is voor zogenaamde basisvoorzieningen 

2. Overige subsidies die bedoeld zijn voor vrijwilligers(organisaties) 

 

1. Basisvoorzieningen 

Als het gaat om de subsidiering van zogenaamde basisvoorzieningen dan worden via 

beleidsnota’s doelstellingen geformuleerd over de beoogde resultaten. Op basis hiervan 

kunnen organisaties een aanbod offreren. 

Een basisvoorziening is: 1. een voorziening waar iedereen recht op heeft en 2. een 

voorziening die zo elementair is dat zij niet wegbezuinigd mag worden (definitie NIZW).  

Denk hierbij aan voorzieningen die wettelijk verplicht zijn of die langere tijd (minimaal vier 

jaar) noodzakelijk zijn om de gemeentelijke beleidsdoelen te realiseren (bijvoorbeeld de 

wettelijk verplichte taken die uitgevoerd worden door de GGD of de activiteiten van het 

Veiligheidshuis waarvoor een regionale afspraak van toepassing is).  

Ook organisaties als De Domeinen (Bibliotheek en Artamuse), Stichting De Haamen, Brede 

Maatschappelijke Voorzieningen en PIW vallen in deze categorie. Deze organisaties krijgen 

een zogenaamde algemene subsidie. 

Via een subsidiecontract of overeenkomst worden nadere afspraken gemaakt tussen 

gemeente en betreffende organisatie over de te realiseren doelen, evaluatiemomenten, 

begroting, jaarverslag (inhoudelijk en financiële verantwoording), afrekening, nadere 

randvoorwaarden etc. Hierbij wordt aangesloten bij hetgeen in de “Algemene 

Subsidieverordening gemeente Beek” is bepaald. 

 

2. Activiteiten door vrijwilligers(organisaties) 

Naast de basisvoorzieningen zijn er de activiteiten zoals uitgevoerd door 

(vrijwilligers)verenigingen, stichtingen of particulieren (bijv. zangkoren of EHBO-vereniging).  

Hiervoor zijn subsidieregels opgenomen in deze nota. Ook hierbij wordt aangesloten bij 

hetgeen in de “Algemene Subsidieverordening gemeente Beek” is bepaald. 

In de subsidieregels wordt aangegeven wie voor de subsidie in aanmerking kan komen, 

hoeveel geld er beschikbaar is (subsidieplafond) en aan welke voorwaarden voldaan moet 

worden om voor subsidie in aanmerking te komen. 

 

Via onderstaand schema wordt dit onderscheid in beeld gebracht:  
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4. Soorten subsidie 

4.1 Overzicht 

Momenteel is er sprake van de volgende subsidiesoorten in de gemeente Beek: 

 

I Algemene subsidie 

Dit is een subsidie die per (boekjaar) of voor een bepaald aantal boekjaren aan een 

organisatie wordt verstrekt en waarbij in een contract of overeenkomst nadere voorwaarden 

zijn vastgelegd.  

 

II Waarderingssubsidie 

Dit is een subsidie die per (boek)jaar of voor een bepaald aantal boekjaren aan een 

vereniging of stichting voor een periode van maximaal vier jaar wordt verstrekt. Dit als 

waardering voor de activiteiten en prestaties van deze organisaties (de zogenaamde 

“kernactiviteiten”). Het gaat hierbij om een (relatief) vaste subsidie op basis van een vast 

bedrag of bijvoorbeeld een bedrag per jeugdlid. 

 

III Stimuleringssubsidie 

Dit is een subsidie die per (boek)jaar of voor een bepaald aantal boekjaren aan een 

vereniging, stichting of burgerinitiatief voor een periode van maximaal vier jaar wordt 

verstrekt. Dit ten behoeve van de uitvoering van activiteiten die aansluiten op het 

gemeentelijke beleid (de zogenaamde “maatschappelijke activiteiten”). 

Omdat de hoogte van deze subsidie afhankelijk is van het aantal “maatschappelijke 

activiteiten” die een organisatie uitvoert is dit een relatief variabele subsidie. 

 

IV Faciliteringsregeling 

Deze regeling gaat over zaken als:  

- Vergoeding legeskosten bij het verkrijgen van een vergunning voor evenementen 

Subsidieverstrekking

Algemene subsidie
Waarderingssubsidie, stimuleringssubsidie, 

evenementensubsidie, wijkactiviteit etc

Subsidieverordening

Subsidiecontract of overeenkomst Subsidieregels

Beleidsnota's (bijv. sport of gezondheid)

Basisvoorziening (bijv. activiteiten door GGD 
of PIW)

Activiteiten door verenigingen, stichtingen of 
particulieren
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- Gratis beschikbaar stellen van dranghekken, verkeersafzettingen, vlaggen(korven) – 

en masten voor verenigingen of burgerinitiatieven bij speciale gelegenheden (bv. 

evenementen) 

- Subsidie eigenaarsdeel OZB was- en kleedaccommodaties (voor VV Neerbeek, VV 

Spaubeek en GSV Genhout). 

- Vergoeding 50% huur van zwembad, sporthal en gymzalen voor verenigingen met 

(minstens 15) jeugdleden en specifieke groepen 

- Vergoeding 50% huur van zwembad, sporthal en gymzalen voor verenigingen of 

burgerinitiatieven bij speciale gelegenheden (bv. evenementen). 

 

V Evenementensubsidie 

Dit is een subsidie die incidenteel, op elk moment van het jaar kan worden aangevraagd voor 

evenementen. Een evenement is een activiteit met een cultureel, sportief, educatief of 

recreatief karakter die zich kenmerkt door 

- grootschaligheid qua karakter/uitstraling (o.m. > 500 bezoekers) 

- met een grootse uitstraling 

- onderscheidend karakter 

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het karakter van het evenement. 

 

4.2 Bepalen waarderingssubsidie en stimuleringssubsidie 

Zoals gezegd wordt de waarderingssubsidie gegeven als waardering voor de activiteiten en 

prestaties van deze organisaties (de zogenaamde “kernactiviteiten”). De 

stimuleringssubsidie wordt gegeven voor de uitvoering van activiteiten die aansluiten op het 

gemeentelijke beleid (de zogenaamde “maatschappelijke activiteiten”). 

 

Onder “kernactiviteiten” wordt verstaan de activiteiten die de vereniging bestaansrecht 

geven en die de vereniging typeren. Zo draait het bij een harmonie om het samen 

musiceren (repetities, uitvoeringen verzorgen, meedoen aan concoursen etc.).  

 

De “maatschappelijke activiteiten” vragen meestal een extra inspanning van de 

vereniging (op vrijwillige basis) en hebben een bepaalde waarde voor de maatschappij. 

Voorbeelden bij de harmonie zouden kunnen zijn: mogelijkheden bieden voor mensen 

met een verstandelijke beperking om muziek te maken, jeugd tijdens de Buitenschoolse 

Opvang kennis laten maken met muziek, de inzet van maatschappelijke stages bij de 

organisatie van een evenement of via een plan werken aan opleiding van de vrijwilligers 

binnen de vereniging.  

 

Een vereniging kan in aanmerking komen voor een stimuleringssubsidie als de 

“maatschappelijke activiteiten” aansluiten bij de gemeentelijke beleidsdoelstellingen.  

 

Voorbeeld 

Als voorbeeld een fictieve basketbalclub “Het Netje”. Deze club richt zich alleen op 

recreatie/ plezier/ ontspanning voor de eigen jeugd- en volwassen leden (gezond van lijf 

en leden, geen kwetsbare groepen) en houdt zich verder niet bezig met andere 

activiteiten, behalve de organisatie van wekelijkse clinics voor jongeren uit de jeugdzorg. 

Dit laatste gebeurt in samenwerking met de 3 andere basketbalclubs uit de regio Zuid-

Limburg. Daarnaast heeft de club een Sportiviteit en Respect campagne opzet. Ook wordt 

via een energieplan m.b.t. het eigen clubgebouw gewerkt aan het terugdringen van het 

energieverbruik.  

Onder “kernactiviteiten” wordt dan verstaan de trainingen, spel, deelname aan 

wedstrijden etc. inclusief de sociale activiteiten die gericht zijn op de leden zelf (bijv. 
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jeugdkamp, feesten etc.). 

 

Onder “maatschappelijke activiteiten” wordt dan verstaan de clinics die georganiseerd 

worden (voor jongeren uit de jeugdzorg uit de hele regio), de Sportiviteit en respect 

campagne (bevorderen gezondheid en welzijn) en het energiezuinig bezig zijn 

(milieubewustzijn).  
 
Activiteitenoverzicht Basketbalclub “Het Netje” (voorbeeld) 

Naam vereniging: Basketbalclub “Het Netje” 

Kernactiviteiten: Trainingen, spel en wedstrijden jeugd en volwassenen 

Ledenactiviteiten: 
Jaarlijks jeugdkamp en uitstapje volwassenen voor eigen 
leden 

Maatschappelijke activiteiten (met 
doelgroep) 

Capaciteitsbeslag 
(score kan zijn 10, 
20 of 30) 
 

Maatschappelijk 
effect (score 
kan zijn 10, 20 
of 30) 

Totaal Scores tbv 
stimuleringssubs 

1. Organisatie clinics voor jongeren 
uit de jeugdzorg  

30 30 60 

2. Sportiviteit en respect campagne 20 20 40 

3. Energieplan, uitvoering door alle 
leden 

10 20 30 

totaal   130 

 

Deze basketbalclub krijgt een waarderingssubsidie voor haar kernactiviteiten en een 

stimuleringssubsidie voor haar maatschappelijke activiteiten. 

De waarderingssubsidie wordt berekend aan de hand van eenheden als ledenaantallen (zie 

de subsidieregels in hoofdstuk 5).  

Voor de stimuleringssubsidies is een vast totaalbedrag beschikbaar waarbinnen een 

verdeling plaatsvindt op basis van scores. De scoreberekening per activiteit is een optelsom 

van:  

1. (het gemiddelde/ geschatte) capaciteitsbeslag door de vereniging 

2. (het gemiddelde/ geschatte) maatschappelijke effect of maatschappelijke waarde 

 

De scores voor het capaciteitsbeslag zijn vooraf door de gemeente bepaald op basis van 

ervaringsgegevens in Beek maar ook elders in het land (via platform MVV). Hiervoor is mede 

gebruik gemaakt van de door de verenigingen ingevulde vragenlijsten over hun 

maatschappelijke activiteiten in 2010 en de daarbij behorende inzet door vrijwilligers. De 

scores voor het maatschappelijk effect zijn gemaakt op basis van een inschatting en de 

waarde die de gemeente Beek hecht aan deze activiteiten. 

Een overzicht van de maatschappelijke activiteiten waarvoor verenigingen een 

stimuleringssubsidie kunnen krijgen is te vinden in bijlage 2. Hier is ook te zien hoe de scores 

er uit zien per activiteit. Afhankelijk van het beschikbare totaal-budget voor de 

stimuleringssubsidie wordt een bedrag per scorepunt bepaald (bijvoorbeeld € 2 per punt). In 

dit voorbeeld zou basketbalclub “Het Netje” (los van de waarderingssubsidie) een bedrag van 

130 x € 2 = € 260 krijgen. 
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4.3 Uitgangspunten waarderingssubsidie 

 Niet alle verenigingen of instellingen kunnen in aanmerking komen voor een 

waarderingssubsidie. In lijn met het subsidietoetsingskader wordt er van uit gegaan 

dat verenigingen met alleen volwassen leden die alleen voor eigen plezier activiteiten 

doen, dit zelf bekostigen (bijv. zaalvoetbalclub die wekelijks een zaal huurt om een 

uurtje te sporten, de biljartvereniging die voor eigen plezier bij elkaar komt, een 

schilderclub die voor eigen ontplooiing schildert of de carnavalsvereniging die ieder 

jaar hun eigen vermaak bekostigt). Voor mensen met een minimuminkomen zijn er 

mogelijkheden via het gemeentelijk minimabeleid om ook mee te doen.   

 Wel in aanmerking voor een waarderingssubsidie komen verenigingen die zich naast 

het eigen plezier en ontwikkeling inzetten voor de maatschappij. Denk hierbij aan 

deelname aan culturele activiteiten (carnaval, processie) door de harmonie, openbare 

uitvoeringen door de zangvereniging en sportverenigingen die trainingen geven aan 

jeugdleden. Maar ook bijv. de EHBO-vereniging die EHBO verzorgt bij evenementen. 

Of een instelling die zich (ook) richt op activiteiten die passen in het 

subsidietoetsingskader. Zo zal de Volksuniversiteit Maasland (kernactiviteit is 

cursussen t.b.v. algemene ontwikkeling, voor eigen plezier van de deelnemers) 

bijvoorbeeld alleen in aanmerking kunnen komen voor subsidie van activiteiten zoals 

yoga voor mensen met een beperking (deelname kwetsbare groepen), eenvoudige 

klussen in huis (zelfredzaamheid) en een gezondheidsprogramma (bevorderen 

gezondheid en welzijn). 

 Er wordt vanuit gegaan dat de verenigingen een redelijke bijdrage vragen van hun 

leden. Verenigingen hoeven in principe geen rekening te houden met lage inkomens 

want voor inwoners met een minimuminkomen zijn er mogelijkheden voor financiële 

ondersteuning via de gemeentelijke minimaregelingen. 

 In de subsidieberekening op basis van het aantal leden ligt het accent op jeugdleden 

en leden met een beperking. Dit vanwege de hogere kosten en grotere benodigde 

inzet van vrijwilligers voor deze doelgroepen. Voor de volwassen doelgroep geldt dat 

deze aangesproken kan en moet worden op de eigen zelfredzaamheid.  

 Er worden in verband met de privacy-wetgeving geen ledenlijsten meer opgevraagd 

door de gemeente. Wel kan in verband met de verantwoording door de vereniging 

een steekproefsgewijze controle plaatsvinden of de opgegeven ledenaantallen 

kloppen c.q. opgegeven activiteiten daadwerkelijk worden of zijn uitgevoerd.  

 In de vrijwilligersnota is opgenomen dat gesubsidieerde vrijwilligersorganisaties 

verplicht zijn om maximaal 2 maal per jaar mee te werken aan een gemeentelijke 

enquête. Dit is opgenomen, omdat uit ervaring bleek dat de respons op enquêtes die 

naar de instellingen gestuurd werden zeer laag was. Daar de gemeente toch een 

goed beeld wil hebben wat speelt in de gemeente Beek is een hoge respons heel 

belangrijk.  

 

 

4.4 Uitgangspunten stimuleringssubsidie 

De stimuleringssubsidie is bedoeld als waardering voor de inzet van vrijwilligers voor de 

uitvoering van activiteiten die aansluiten op het gemeentelijke beleid (de zogenaamde 

“maatschappelijke activiteiten”). Deze maatschappelijke activiteiten sluiten aan op het 

subsidietoetsingskader zoals benoemd in hoofdstuk 2. 
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Voor de stimuleringssubsidies is een totaalbedrag beschikbaar waarbinnen een verdeling 

plaatsvindt naar activiteiten op basis van scores. De scoreberekening per activiteit is een 

optelsom van:  

1. (het gemiddelde/ geschatte) capaciteitsbeslag door de vereniging 

2. (het gemiddelde/ geschatte) maatschappelijke effect of maatschappelijke waarde 

In bijlage 2 staat aangegeven hoe de scoreberekening per benoemde activiteit is bepaald.  

 

Voorwaarden:  

 De stimuleringssubsidie is alleen beschikbaar voor organisaties die in overwegende 

mate activiteiten ontplooien binnen de gemeente Beek met behulp van vrijwilligers 

(verenigingen, stichtingen of burgerinitiatieven). Het faciliteren van leerwerkplekken 

door de GGD komt dus niet in aanmerking voor een stimuleringssubsidie. 

 De stimuleringssubsidie wordt verstrekt ten behoeve van de “maatschappelijke 

gerichte activiteiten” bovenop de “kernactiviteiten” van een organisatie. Bijvoorbeeld 

de KBO heeft als kernactiviteit Meer Bewegen voor ouderen en ontvangt hiervoor 

reeds een waarderingssubsidie. De KBO krijgt voor MBvO dan geen 

stimuleringssubsidie meer. 

 De subsidie kan door de gemeente flexibel worden ingezet. Afhankelijk van 

wijzigingen in het gemeentelijke beleid kan jaarlijks aanpassing plaatsvinden van de 

activiteiten die beloond worden. 

 De subsidie kan worden toegekend zolang de aanvrager de betreffende activiteit(en) 

uitvoert. Wanneer de activiteit stopt, stopt ook de subsidie. Aanvrager is verplicht om 

bij het niet doorgaan van activiteiten de gemeente op de hoogte te stellen (zie ook de 

subsidieverordening hierover). 

 

4.5 Beschikbare budgetten: 

Voor de uitvoering van de verschillende subsidieregelingen zijn de volgende budgetten 

beschikbaar op jaarbasis (afgeronde bedragen, 2018):  

 

Waarderingssubsidie: € 114.000 

Stimuleringssubsidie: € 10.500 

Faciliteringsregeling:  

tbv legeskosten, accommodaties en materialen bij evenementen:: € 12.000 

tbv gebruik sporthal, zwembad en gymzalen door verenigingen: € 114.000 

Evenementensubsidie: € 75.000 

Evenementenbudget Sport: € 15.000 

 

Jaarlijks wordt bekeken of, op basis van wijzigingen als de aanmelding van nieuwe 

verenigingen of aanpassing van de faciliteringsregeling, wijziging van de benodigde 

budgetten noodzakelijk is.  
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5. Subsidieregelingen 

5.1 Gehanteerde begrippen: 

a. Algemene Subsidie: 

subsidie die per (boekjaar) of voor een bepaald aantal boekjaren aan een organisatie wordt 
verstrekt en waarbij in een contract of overeenkomst nadere voorwaarden zijn vastgelegd. 
b. Waarderingssubsidie:  

subsidie die per (boek)jaar of voor een bepaald aantal boekjaren aan een vereniging of 

stichting voor een periode van maximaal vier jaar wordt verstrekt. Dit als waardering voor de 

activiteiten en prestaties van een vereniging (de zogenaamde “kernactiviteiten”).  

c. Stimuleringssubsidie: 

subsidie die per (boek)jaar of voor een bepaald aantal boekjaren aan een vereniging, 

stichting of burgerinitiatief voor een periode van maximaal vier jaar wordt verstrekt. Dit ten 

behoeve van de uitvoering van activiteiten die aansluiten op het gemeentelijke beleid.  

d. Faciliteringsregeling:  

subsidie  (financieel of in natura) als tegemoetkoming in de kosten voor het verenigingsleven en de 

burgerinitiatieven in Beek. 

e. Evenementensubsidie: subsidie in de uitvoerings- en/ of promotiekosten van een evenement in 

Beek. Tevens als specifieke variant ‘budget Sport’.  

f. Burgerinitiatief: 

particulier die activiteiten uitvoert met een maatschappelijk doel en zonder winstoogmerk 

g. Stichting: 

een rechtspersoon als bedoeld in het Burgerlijk wetboek werkzaam in Beek met een 

maatschappelijk doel en gevormd door een vrijwilligersorganisatie; 

h. Vereniging:  

een rechtspersoon als bedoeld in het Burgerlijk wetboek, werkzaam in Beek met een 

maatschappelijk doel en gevormd door een vrijwilligersorganisatie; 

i. Lid: 

een contributie betalend actief lid die woont in de gemeente Beek met uitzondering van een 

lid met een beperking (waarbij de woonplaats er niet toe doet) en jeugdleden met gescheiden 

ouders (waarbij geldt dat de jongere een deel van de week in de gemeente Beek woont), 

tenzij het college anders bepaalt; 

j. Jeugdlid: 

een lid die op 1 januari van het betreffende subsidiejaar 18 jaar of jonger is, tenzij het college 

anders bepaalt; 

k. Senior lid:  

een lid die op 1 januari van het betreffende subsidiejaar ouder is dan 54 jaar, tenzij het 

college anders bepaalt; 

l. Lid met een beperking: 

een lid met een verstandelijke of lichamelijke beperking die extra of gespecialiseerde 

begeleiding nodig heeft en/ of gebruik maakt van aangepast materiaal/ voorzieningen om de 

activiteit te kunnen doen, tenzij het college anders bepaalt; 

m. Wmo-doelgroepen:  

mensen met een beperking, GGZ-cliënten, minima, mensen die gebruik maken van de 

maatschappelijke en vrouwenopvang, mensen met een verslaving, mantelzorgers en 

vrijwilligers.  

n. Minderheid:  

mensen die geboren zijn in een land buiten Europa of de kinderen van deze mensen. 
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5.2 REGELING WAARDERINGSSUBSIDIE 

Genoemde bedragen zijn bedragen 2018.   
(Voor 2019 en verder moet rekening worden gehouden met indexering van de bedragen) .  
 

Algemeen 

 De waarderingssubsidie wordt jaarlijks toegekend. Een aanvraag voor een 

waarderingssubsidie wordt gedaan uiterlijk 1 april in het jaar voorafgaand aan het 

jaar, of de jaren waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft. 

 Bij een aanvraag om een waarderingssubsidie overlegt de aanvrager een 

beschrijving van de kernactiviteiten waar subsidie voor wordt aangevraagd. 

 Indien een aanvrager voor de eerste maal een waarderingssubsidie aanvraagt, voegt 

hij een exemplaar van de oprichtingsakte als bijlage toe aan het aanvraagformulier. 

 Bij een waarderingssubsidie kan een steekproefsgewijze controle plaatsvinden of de 

opgegeven ledenaantallen kloppen c.q. opgegeven activiteiten daadwerkelijk worden 

of zijn uitgevoerd. Voor wat betreft de ledenaantallen wordt door de vereniging een 

lijst opgesteld van de ledenaantallen per 1 januari van het jaar voorafgaand aan het 

jaar waarop de subsidie betrekking heeft. Deze lijst wordt gewaarmerkt door de 

betreffende bond of koepelorganisatie. Wanneer er geen bond of koepelorganisatie 

aanwezig is wordt de waarmerking van de ledenlijst gedaan door het bestuur. 

 Vrijwilligersorganisaties zijn verplicht zijn om maximaal 2 maal per jaar mee te 

werken aan een gemeentelijke enquête. Organisaties die zich niet houden aan deze 

verplichting krijgen eerst een waarschuwing. Wordt hier geen gehoor aan gegeven 

dan bestaat de mogelijkheid om als sanctie de waarderingssubsidie van de instelling 

voor één jaar met 10% te korten. 
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Specifiek 

Voor toekenning van de waarderingssubsidie gelden de volgende voorwaarden: 

 

A. SPORT 

A1. Sportverenigingen 

 Activiteiten vinden zonder professionele doeleinden plaats en zijn (deels) gericht op 

de lichamelijke en karaktervorming van de jeugd (vereniging is aangesloten bij een 

bond en neemt deel aan competities) of 

 Activiteiten vinden zonder professionele doeleinden plaats en zijn (deels) specifiek 

gericht op de gezondheid en welzijn van ouderen (55+), mensen met een beperking 

en/ of chronisch zieken. 

 
Subsidieberekening 

 Jeugdleden (actief sportende leden) t/m 18 jaar een bedrag van € 25,85 

 Voor verenigingen die alleen uit 55+ leden bestaan een bedrag van € 7,01 per senior 

lid  

 Daarnaast per (actief sportend) lid met een beperking* een bedrag van € 64,60 

 Voor Stichting Basissport Limburg (Gehandicaptensport Nederland) geldt een bedrag 

van € 64,60 per inwoner van de gemeente Beek die gebruik maakt van de diensten 

van de stichting.  

 

A2. Sportintegratiedag 

Voor de organisatie van de jaarlijkse Sportintegratiedag is € 2.000 beschikbaar. 

 

 

B. CULTUUR 

Algemeen: 

 Activiteiten vinden zonder professionele doeleinden plaats en zijn (deels) gericht op 

de jeugd en/ of 

 Er dienen jaarlijks openbare uitvoeringen of deelnames aan openbare activiteiten 

plaats te vinden.  

 

B1. Harmonieën/ fanfares/ drumbands/ mandolineverenigingen/ 

schutterijen 

 De vereniging levert jaarlijks ten minste drie muzikale bijdragen ter gelegenheid van 

een openbare gelegenheid in het kader van representatie (bv. carnaval, processie) in 

de gemeente Beek. 

 
Subsidieberekening 

 Voor harmonieën/ fanfares/ drumbands/ schutterijen een vast bedrag van € 635,32 

 Voor een mandoline-vereniging een vast bedrag van € 215,36 

 Per jeugdlid een bedrag van € 84,00 

 Daarnaast per (actief musicerend) lid met een beperking een bedrag van € 64,60 

 Voor een majorette-/ minirettegroep per majorette/ minirette jeugdlid een bedrag van 

€ 32,31 
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B2. Zangkoren 

 De vereniging geeft jaarlijks ten minste één openbaar optreden in de gemeente Beek. 
 
Subsidieberekening  

 Een vast bedrag van € 389,42 

 Per lid een bedrag van € 11,84 

 Daarnaast per (actief zingend) lid met een beperking een bedrag van € 64,60 

 

B3. Hafa-scholing  

Voor hafa-scholing van jeugdleden van de tot basissubsidie toegelaten muziekverenigingen/ 

koren/ schutterijen is een subsidie mogelijk voor de instrumentele of vocale opleiding bij 

Artamuse. Budget 2018 is € 10.602,38.  

 

De subsidie bedraagt 50% van het tarief van de cursus IMV/ oriëntatiecursus/ hafascholing/ 

solozangles, voor een maximale periode van zes cursusjaren. Dit bedrag wordt jaarlijks 

uitbetaald. 

 

 Subsidie wordt alleen verstrekt indien de betreffende cursus in dat schooljaar wordt 

afgemaakt. 

 Voor ensembleklassen (voor zover er een tarief voor wordt gehanteerd) en 

theoriecursussen wordt geen subsidie toegekend. 

 

B4. Sociaal-culturele activiteiten met een promotioneel karakter 

Voor de Stichting Marktcommissie Beek t.b.v. de Paasvee-markt een vast bedrag van € 

1.576,48 

 

B5. Toneelverenigingen 

De vereniging geeft jaarlijks ten minste één openbaar optreden in de gemeente Beek. 

 
Subsidieberekening 

 Een vast bedrag van € 538,41 

 Daarnaast per (actief meespelend) lid met een beperking een bedrag van € 64,60 

 

B6. Cultureel erfgoed 

Voor de heemkundevereniging Beek/ Heemkundemuseum, het Elsmuseum en Stichting 

Luciacomité voor het onderzoek doen naar, het behouden, toegankelijk maken en tonen van 

(cultureel-) historisch erfgoed voor alle inwoners van de gemeente Beek: 

 Voor de Heemkundevereniging een bedrag van € 807,61 per jaar in de kosten van 

het digitaliseren van het Beekse sociaal-historische en cultuur-historische erfgoed. 

 Voor de stichting Elsmuseum een bedrag van € 807,61 per jaar, onder voorwaarde 

dat zij in haar activiteiten het hoofdaccent blijft leggen op exposities van 

volksculturele en cultuurhistorische aard, bij voorkeur met een lokaal karakter en met 

lokale partners. 

 Voor de Stichting Luciacomité een bedrag van € 1.100,- per jaar voor de 

instandhouding van de Beekse “St. Lecie”-traditie. 
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 Subsidie wordt niet verleend indien de activiteit al door een reeds gesubsidieerde 

stichting of vereniging wordt verricht c.q. het primaire onderzoeksgebied samenvalt 

met die van een reeds gesubsidieerde stichting of vereniging. 

 

B7. Carnavalsverenigingen 

 Voor de vier carnavalsverenigingen in Beek (De Doorzètters, De Kwakkerte, De 

Sjravelaire en de Baeker Pottentoate) ten behoeve van jeugdactiviteiten een vast 

bedrag van € 538,41.  

 Voor de Stichting ‘Carnavalsmuziek.com’ een bedrag van €150,- per jaar voor het 

organiseren van de regionale ‘Jeugdprinsentreffen’.  

 Voor de Baeker Pottentoate een bedrag van maximaal € 700,- per jaar voor het 

busvervoer van scholieren richting de ‘Scholierentreffen’ (alle basisscholen gemeente 

Beek) op de vrijdag voor carnaval. Betaling op basis van factuur van vervoerder.  

 

 

 

C. MAATSCHAPPELIJKE VOORZIENINGEN 

 Voor verenigingen: activiteiten vinden plaats op vrijwillige basis en zijn gericht op het 

bereiken van de doelstellingen zoals genoemd in het Subsidietoetsingskader. 

 Voor instellingen: alleen die activiteiten die bijdragen aan de doelstellingen zoals 

genoemd in het Subsidietoetsingskader kunnen voor subsidie in aanmerking komen. 

  

C1 Ouderen-, minderheden- en vrouwenverenigingen 

Voor de Katholieke Ouderen Vereniging St. Callistus Neerbeek, KBO Genhout, KBO St. Jozef 

Beek, Vereniging voor Ouderen Spaubeek, Atlas Marokkaans-Tunesische Vereniging Beek, 

Zij actief Genhout, Katholiek Vrouwengilde Beek en Zij-actief afdeling Spaubeek t.b.v. het  

versterken van de sociale betrokkenheid van ouderen, Wmo-doelgroepen en minderheden 

gelden de volgende bedragen: 

 

Verenigingsactiviteiten gericht op: 

 

1. Het bevorderen en ondersteunen van actieve maatschappelijke participatie en ontmoeting 

van ouderen, Wmo-doelgroepen en minderheden: 

 

 Een vast bedrag van € 376,89 

 Een bedrag per lid van € 6,41 

 

2. Het organiseren van een cyclus van minimaal 5 bijeenkomsten op jaarbasis die in relatie 

staan tot de thema’s zoals genoemd in het subsidietoetsingskader (gericht op 

zelfredzaamheid, gezondheid, cultuur, milieubewustzijn of dierenwelzijn): 

 

 Een vast bedrag van € 290,74 bij 2 tot 5 thema’s en € 538,41 bij 6 en meer thema’s.  

 Verenigingen dienen bij de subsidieaanvraag een activiteitenprogramma in met een 

geschat aantal activiteiten dat uitgevoerd gaat worden. Aan het einde van het 

kalenderjaar wordt een kort verslag ingediend, waarna eventueel verrekening 

plaatsvindt. 
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3. Het organiseren van wekelijkse sport en beweegactiviteiten onder deskundige leiding, in 

een adequate ruimte en met geschikt materiaal: 

 

 Per groep van minimaal 10 deelnemers een bedrag van € 161,53.  

 Daarnaast per lid met een beperking een bedrag van € 64,60.  

 Verenigingen dienen bij de subsidieaanvraag een overzicht in met het aantal groepen 

dat gaat starten.  

 

C2 Volksuniversiteit Maasland 

Dezelfde bepalingen en bedragen als genoemd onder C1 ad 2 is van toepassing. Daarnaast:  

 De activiteiten zijn aanvullend op het reeds aanwezige aanbod in Beek.  

 De instelling moet kunnen aantonen dat bij de betreffende activiteiten minimaal 10 

Beekse deelnemers aanwezig waren. 

 

 

C3 Verenigingen voor jeugd en jongeren 

Voor verenigingen die wekelijks activiteiten organiseren voor de jeugd t/m 21 jaar en die een 

bijdrage leveren aan de groei en ontwikkeling van de jeugd en een leereffect beogen 

(bijvoorbeeld scouting, jeugdverenigingen), met een gevarieerd aanbod op recreatief, 

cultureel, informatief, educatief en/of algemeen vormend terrein: 

 
Subsidieberekening 

 Een vast bedrag van € 635,32 

 Per lid een bedrag van € 22,62 

 Daarnaast per lid met een beperking een bedrag van € 64,60 

 

 Er wordt ingespeeld op de veranderende vraag naar activiteiten en de jeugd wordt 
betrokken bij de organisatie en de opzet van de activiteiten. 

 
Voor kindervakantiewerk-organisaties:  
 
Subsidieberekening 

 Op basis van het aantal deelnemende kinderen aan KVW een bedrag van € 4,30 per 

Beekse deelnemer per dag. 

 

C4 Sociale activiteiten voor gehandicapten 

Voor GON (Gehandicapten Organisatie Nederland) afdeling Beek t.b.v. de uitvoering van 

sociale en ondersteunende activiteiten voor gehandicapten in Beek een vast bedrag van  

€ 1.076,82. 

  

C5 GIPS 

Voor de Stichting GIPS t.b.v. uitvoering van het Gehandicapten Informatie Project Scholen in 

Beek. Er is per jaar een maximum bedrag van € 400,00 beschikbaar, per bezochte school is 

er maximaal €190,00 beschikbaar. Deze subsidie wordt verstrekt op basis van een declaratie 

per bezochte school.  
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C6 Zonnebloem 

Voor de Zonnebloemverenigingen Beek, Spaubeek en Neerbeek t.b.v. het vrijwilligerswerk gericht 

op het welbevinden van zieken en ouderen: 

 
Subsidieberekening 

 Een bedrag van € 29,08 per actieve vrijwilliger.  

 

Voor de Zonnebloem regio de Maasgouw (waar Beek ook onder valt) is een vast bedrag van 

€ 261,05 voor de jaarlijkse vakantieweek beschikbaar. 

 

C7 Internationale dag voor de ouderen 

Voor de organisatie van de Internationale dag voor de ouderen is een vast bedrag € 1.076,82 

beschikbaar.  

 

C8 Streekzorg 

Voor Streekzorg, een netwerkorganisatie van vrijwilligersorganisaties in zorg en welzijn is 

(t.b.v. de positionering van informele zorg en welzijn in de Westelijke Mijnstreek) een vast 

bedrag van € 5.905,30 beschikbaar. 

 

C9 Adviesraad Sociaal Domein 

Voor de Adviesraad Sociaal Domein t.b.v. de belangenbehartiging van doelgroepen uit het Sociaal 

Domein door deelname aan relevante overlegorganen. Er is een vast bedrag van maximaal € 

5348,12 gereserveerd. 

Deze subsidie wordt verstrekt op basis van een begroting en rekening.  

 

C10 Toon Hermans Huis 

Het Toon Hermans Huis Sittard ontvangt een structurele subsidie van € 0,10 per Beekse inwoner 

ten behoeve van psycho-sociale steun aan kankerpatiënten, hun naasten en nabestaanden.  

Dit bedrag wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld o.b.v. inwoneraantal per 1 januari van het 

lopende jaar. 

 

C11 Antidiscriminatie 

Voor de Antidiscriminatie Voorziening Limburg t.b.v. activiteiten die discriminatie en ongelijke 

behandeling tegen gaan. Samen met 30 andere Limburgse gemeenten zorgt de Anti 

Discriminatie voorziening Limburg voor de belangenbehartiging van zij die zich 

gediscrimineerd voelen. Er is een maximum bedrag van € 6.676,31 beschikbaar. 

Deze subsidie wordt verstrekt op basis van een declaratie.  

 

C12 Slachtofferhulp 

Voor Bureau Slachtofferhulp t.b.v. het ondersteuning verlenen aan slachtoffers van 

ongevallen, criminaliteit of ander ernstige voorvallen. Er is een maximum bedrag van € 

4.697,10 beschikbaar. Deze subsidie wordt op aanvraag verstrekt op basis van het 

inwoneraantal van de gemeente per 1 januari in het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar x € 

0,28 (2016).   
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C13 EHBO 

Voor EHBO-verenigingen Beek en Spaubeek t.b.v. het assistentie verlenen bij evenementen en 

andere vormen van vrijwillige preventieve activiteiten ten behoeve van eerste hulp: 

 
Subsidieberekening 

 Een vast bedrag van € 129,22 

 Per lid een bedrag van € 3,66 

 
Voor EHBO-verenigingen t.b.v. het verzorgen van opleidingen en herhalingslessen op het gebied 

van reanimatie en gebruik AED’s:  

 

Subsidieberekening 

 Per persoon een bedrag van € 32,31 voor de basisopleiding reanimatie/ AED-gebruik 

 Vervolgens elk daarop volgend jaar € 16,15 per persoon voor de 

herhalingscursussen (2 x per jaar) 

 

C14 Koningsdag 

Voor de Stichting Oranje-comité Beek t.b.v. de organisatie van de jaarlijkse Oranjefeesten in 

de kernen van Beek een vast bedrag van € 2.816,96. 

 

Voor de Stichting Queensparade  t.b.v. de organisatie van de Queensparade een vast bedrag 

van € 538,41.  

 

C15 Herdenking oorlogsslachtoffers 

Voor de Stichting Herdenking Oorlogsslachtoffers Beek t.b.v. de jaarlijkse herdenking 

oorlogsslachtoffers een vast bedrag van € 1.313,73.  

 

C16 Jumelage 

Voor de Stichting Burgercomité Beek-Gundelfingen een vast bedrag van € 2.695,29. Dit t.b.v. 

activiteiten op sociaal maatschappelijk, sportief of cultureel vlak, waarbij ontmoetingen en 

uitwisselingen plaatsvinden tussen jongeren uit Beekse verenigingen en jongeren uit 

verenigingen uit onze partnerstad Gundelfingen.  

 

 De Stichting Burgercomité Beek-Gundelfingen toetst en beslist op aanvragen op 

basis van een door het college goedgekeurd reglement. Jaarlijks wordt een 

inhoudelijk en financieel overzicht verstrekt van de activiteiten die door het comité zijn 

gehonoreerd en afgewezen. 

 

C17 Natuur en Milieu 

Het bevorderen van natuur- en milieubewustzijn door activiteiten gericht op bewustwording en 

herstel/ beheer van de natuur en het milieu door de jeugd.  

 
Subsidieberekening 

 IVN Spaubeek een vast bedrag van € 640,72 en daarnaast een vaste vergoeding voor het 
onderhoud / instandhouding religieus erfgoed (wegkruisen, kapellen) binnen de gemeente 
Beek van € 538,41. Over de besteding van dit laatste bedrag dient IVN jaarlijks vóór 1 
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maart verantwoording af te leggen. IVN mag een eventuele onderbesteding in enig jaar 
reserveren ter latere besteding. 

 Jaarlijks wordt er ten behoeven van natuur- en duurzaamheidseducatie een 
subsidiebedrag van €1.500,- toegekend voor de basisscholen, te besteden bij het CNME 

 

C18 Speeltuin De Kabouter 

Voor de Stichting Speeltuin De Kabouter t.b.v. het onderhoud/ werkzaamheden aan de speeltuin 

een vast bedrag van € 885,15.  

 

C19 Sinterklaas  

De Sint Nicolaas Stichting Neerbeek ontvangt jaarlijks een bijdrage van € 522,10. 

C20 Armoedebestrijding 

Voor de bijdrage in het bestrijden van armoede krijgen de Vincentiusvereniging, de Voedselbank en 

de Kledingbank ieder €5.000 subsidie, over een periode van 3 jaar (2017 t/m 2019).  
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5.3. REGELING STIMULERINGSSUBSIDIE 

Algemeen 

 De stimuleringssubsidie wordt jaarlijks toegekend. Een aanvraag voor een 

stimuleringssubsidie wordt gedaan uiterlijk 15 oktober in het jaar voorafgaand aan het 

jaar, of de jaren waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft. 

 Bij een aanvraag om een stimuleringssubsidie overlegt de aanvrager een opgave van 

geplande activiteiten in het jaar waar de subsidie op betrekking heeft via het formulier 

Stimuleringssubsidie (zie bijlage 2 voor een voorbeeld).  

 Indien een aanvrager voor de eerste maal een stimuleringssubsidie aanvraagt, voegt 

hij een exemplaar van de oprichtingsakte als bijlage toe aan het aanvraagformulier. 

 Bij een stimuleringssubsidie kan een steekproefsgewijze controle plaatsvinden of de 

opgegeven activiteiten daadwerkelijk worden of zijn uitgevoerd.  

 

 

5.4 FACILITERINGSREGELING 

Onderdelen zijn: 

 

1. Tegemoetkoming in de legeskosten ter verkrijging van een vergunning  

Het college kan een vereniging, instelling of een burgerinitiatief dat activiteiten ter bevordering van 

de saamhorigheid organiseert en in verband hiermee legeskosten ter verkrijging van een 

vergunning moet betalen, een tegemoetkoming verstrekken in de legeskosten. 

Voorbeelden van legeskosten die vergoed worden: legeskosten i.v.m. collectes, optochten, 

markten, concerten, evenementen, tijdelijke standplaatsvergunningen, paracommerciële 

horecavergunningen, vergunningen brandveiligheid (in het kader van evenementen)  etc. 

Voorbeelden van legeskosten die verenigingen betalen en die niet vergoed worden: legeskosten 

i.v.m. een omgevingsvergunning, bouwvergunning en dergelijke. 

 

In de verkregen vergunning staat om welke legeskosten het gaat en het daarbij behorende bedrag 

c.q. de daarbij behorende bedragen. Deze kosten hoeft de betreffende organisatie niet te betalen, 

ze worden automatisch binnen de gemeente verrekend. 

 

2. Tegemoetkoming in de kosten van onroerend zaak belasting 

Het college kent de buitensportverenigingen op Beeks grondgebied jaarlijks een vergoeding van de 

kosten van onroerend zaak belasting voor de bij hen in eigendom zijnde was- en 

kleedaccommodaties toe. Dit betreft de vergoeding van het eigenaarsdeel van de OZB-aanslag. 

Voor het gebruikersdeel zijn de betreffende verenigingen zelf verantwoordelijk. 

 

3. Tegemoetkoming in de kosten van sporthal, zwembad of gymzalen 

1. Het college kan de in de gemeente gevestigde (sport)verenigingen een tegemoetkoming 

in de vastgelegde huurkosten toekennen voor zover zij gebruik maken van de 

gemeentelijke binnensportaccommodaties en ten minste 15 leden van de vereniging als 

jeugdlid zijn aan te merken per de 1e van de maand waarin de huur van de accommodatie 

ingaat; dit ledental moet uit officiële bondslijsten blijken. De tegemoetkoming kan ook 

worden toegekend aan verenigingen voor NJOY-activiteiten/ vakantiepas en activiteiten 

voor specifieke groepen (denk aan gehandicaptensport, seniorensport, scouting en 

kindervakantiewerk). 



19 

 

2. De onder 1. bedoelde tegemoetkoming bedraagt voor hal- en gymzaaluren 50% van de 

huurkosten en voor zwembaduren een zodanig bedrag dat de vereniging op uurbasis 

evenveel huur betaalt als een vereniging die van de hal gebruik maakt.  

3. Ingaande 7 augustus 2017 krijgt scouting De Windroos Spaubeek een tegemoetkoming 

van 100% op de huurkosten van het gebruik van de lokalen van basisschool Spaubeek. 

Deze regeling komt te vervallen zodra de realisatie van de Brede Maatschappelijke 

Voorziening Spaubeek een feit is.  

4. De tegemoetkoming  wordt automatisch verrekend in de nota’s die de betreffende 

verenigingen ontvangen. 

5. Zie bijlage 3 voor een overzicht van de verenigingen en activiteiten die in 2018 deze 

korting ontvangen. 

 

4. Tegemoetkoming accommodatie bij speciale gelegenheden 

Het college kan een vereniging, instelling of burgerinitiatief een tegemoetkoming van 50% in de 

kosten van het gebruik van een sporthal, zwembad, gymzaal dan wel enige andere zaal in Beek, 

niet zijnde het Asta Cultuurcentrum, bij een speciale aangelegenheid toekennen. Deze 

tegemoetkoming geldt alleen voor de huur van de zaal en niet voor bijkomende kosten zoals 

beamer, licht-/ geluidsapparatuur etc. Verder wordt er alleen een vergoeding van de huur gegeven 

voor de uren die betrekking hebben op de uitvoeringen en niet voor (generale) repetities. 

Een aanvraag voor deze tegemoetkoming wordt gedaan uiterlijk 2 maanden voor aanvang van de 

activiteit. 

 

5. Huur invalidentoilet 

Het college kan een tegemoetkoming toekennen voor de huur van een invalidentoilet om de 

toegankelijkheid voor mensen met een beperking te vergroten tijdens evenementen binnen de 

gemeente Beek. De hoogte van de vergoeding is maximaal € 100 per evenement of activiteit. 

 

6. Dranghekken en verkeersafzettingen 

Het college kan de bij de gemeente aanwezige verkeersafzettingen gratis beschikbaar stellen aan 

een vereniging, instelling of burgerinitiatief bij een speciale aangelegenheid. Deze moeten door 

betrokkenen zelf worden afgehaald en teruggebracht bij de Gemeentewerken. 

 

7. Vlaggen, vlaggenkorven en vlaggenmasten 

Het college kan de bij de gemeente aanwezige vlaggen, vlaggenkorven en vlaggenmasten gratis 

beschikbaar stellen aan een vereniging, instelling of burgerinitiatief bij een speciale 

aangelegenheid. Deze moeten door betrokkenen zelf worden afgehaald en teruggebracht in het 

Gemeentehuis respectievelijk bij Gemeentewerken. 
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5.5 EVENEMENTENSUBSIDIE 

Het college kan de organisatie van een evenement tegemoet komen door middel van een 

subsidie. De hoogte van een subsidie is afhankelijk van het karakter van het evenement. In 

bijzondere gevallen kan het college - gemotiveerd - afwijken van in art. 15 genoemd(e)   

percentage c.q. bedragen. 

 

Subsidie voorziening C: 

maximaal 33% van de goedgekeurde, begrote kosten, met een maximum van € 10.000,--. 

Dit subsidie heeft het karakter van een garantiesubsidie, o.b.v. “open boek”. 

 

Subsidie voorziening D: 

a. een evenement met een lokaal karakter (binnen gemeente Beek): 

- promotieondersteuning via de reguliere Belevend Beek (BB)-kanalen 

b. een evenement met een bovenlokaal karakter (Beek en omringende gemeenten): 

- promotieondersteuning via de reguliere BB-kanalen + promotiepakket t.w.v. € 750,-- 

c. een evenement met een regionaal karakter (Zuid-Limburg): 

- promotieondersteuning via de reguliere BB-kanalen + promotiepakket t.w.v. € 1.500,-- 

  alsmede inhoudelijke ondersteuning vanuit afd. marketing van de gemeente 

d. een evenement met een (inter)nationaal karakter: 

- promotieondersteuning via de reguliere BB-kanalen + promotieteam met budget t.w.v. 

  € 5.000,-- 

 

De aanvraag voor een evenementensubsidie kan op enig moment in het jaar gedaan worden. 

De aanvraag moet op zijn vroegst 52 en uiterlijk 8 weken voor aanvang van het evenement 

gedaan worden.  

 

Zie voor een uitgebreide toelichting op de evenementensubsidie bijlage 4. 

 

5.6 EVENEMENTENBUDGET SPORT 

Voor de periode van 2017 tot 2022 is specifiek voor sportevenementen een extra subsidie 

mogelijkheid beschikbaar gesteld. Deze regeling is aanvullend op de mogelijkheid voor 

evenementensubsidie (volgens Kadernota Marketingbeleid 2017-2020) voor aangepast sporten en 

evenementen gekoppeld aan Sportlandgoed De Haamen als paralympisch centrum van de regio. 

 

Het budget: 

 Is bedoeld om een bijdrage te kunnen leveren aan sportevenementen die 

plaatsvinden binnen de gemeente Beek;  

 Is bedoeld voor activiteiten die buiten de reguliere activiteiten van de rechtspersoon 

als aanvrager vallen;   

 Voorziet in de wens om aan beweegstimulering en promotie van sporten en 

bewegen (met name ook via het verenigingsleven) in de diverse dorpskernen te 

voldoen;  

 Voorziet in de wens om in de brede zin van het woord en op diverse manieren een 

gezonde leefstijl te promoten (voeding, drank, roken, et cetera in combinatie met 

sport en beweging); 

 Voorziet in een extra mogelijkheid voor rechtspersonen om hun brede(re) 

maatschappelijke rol in te vullen.  
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Subsidieberekening:  

 Voor de organisatie van de Ronde van Limburg is er jaarlijks € 7500,- beschikbaar; 

 De overige € 7500,- is beschikbaar als fonds voor overige aanvragen voor subsidie 

bij sportevenementen.  
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6. Planning en evaluatie 

6.1 Planning en evaluatie 

Binnen het subsidiebeleid wordt volgens onderstaande planning gewerkt: 

 

Wat Door wie Wanneer 

 

Vaststellen nieuwe 

beleidskaders en budgetten 

o.b.v. beleidsnota’s (bv. 

Sociaal Domein, Cultuur) 

Raad Doorlopend 

Vaststellen subsidieplafonds Raad 
Jaarlijks bij vaststellen 

begroting 

 

Vaststellen nieuwe 

subsidieverordening 

Raad Wanneer nodig 

 

Vaststellen (nieuw) 

subsidietoetsingskader en 

subsidieregels 

 

College 

 

Jaarlijks (afhankelijk van 

gewijzigd beleid) 

 

Acceptatie nieuwe 

verenigingen en stichtingen 

tbv waarderingssubsidie 

voor het volgende jaar 

College 
Jaarlijks (afhankelijk van 

aanvragen) 

Toekennen subsidies 
College (gemandateerd aan 

beleidsmedewerker) 

Doorlopend (afhankelijk van 

bepalingen in verordening 

hierover) 

 

A.d.h.v. concrete doelen in 

de nieuwe beleidsnota’s 

voorstellen maken voor 

aanpassing subsidieregels 

en nagaan of bestaande 

subsidies nog wel nodig zijn  

Beleidsmedewerkers Doorlopend 

 

Voor instellingen met 

contractafspraken 2x per 

jaar evaluatiegesprekken 

houden 

Beleidsmedewerker(s) met 

afdelingshoofd 
Doorlopend 

Interne controle vlgs protocol 

Fibe 

Collega 

beleidsmedewerkers 

(andere dan degene die 

subsidie heeft toegekend) 

Voor- en najaar 
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7. Overzicht bijlagen 

- Bijlage 1: Algemene Subsidieverordening gemeente Beek 2018 

- Bijlage 2: Overzicht maatschappelijke activiteiten en scoreberekening 

Stimuleringssubsidie 

- Bijlage 3: Overzicht van de verenigingen en activiteiten die in 2018 50% korting 

ontvangen op de huur van een accommodatie. 

- Bijlage 4: Evenementensubsidie 


