Beleidsregel incidentele subsidies in het kader van het toeristisch
uitvoeringsprogramma ‘Puur Zeewolde, Puur plezier’ voor 2014 en verder
Ex artikel 2,lid 3 van de Algemene Subsidieverordening Zeewolde 2012
Artikel 1. Bijzondere begripsomschrijvingen
- Programma Puur Zeewolde, Puur Plezier. Een variabel programma gericht
op uitbreiding en vernieuwing van het toeristische aanbod en de
positionering van Zeewolde als vakantie en vrijetijdsbestemming. De
uitvoering van dit programma, hierna genoemd programma Puur
Zeewolde, ligt bij de recreatiesector en aanverwante organisaties.
- Actieteam Puur Zeewolde: een groep initiatiefnemers die in het kader van
het programma Puur Zeewolde met regelmaat bijeenkomt om de
uitvoering van de initiatieven te coördineren en af te stemmen.
- Initiatiefnemer: de partij die een door hem bepaalde toeristische
ontwikkeling, activiteit of evenement in Zeewolde in gang wil zetten.
Artikel 2. Doelstelling
Met deze initiatieven worden doelstellingen nagestreefd die met de
recreatienota ’ Ont-spannend Zeewolde’ worden beoogd, namelijk het
verhogen van de toeristische bestedingen door het bevorderen van het
toeristisch bezoek aan en het recreatief verblijf in de gemeente Zeewolde
Een en ander door de bekendheid en de aantrekkingskracht van de
gemeente Zeewolde in brede zin te vergroten.
Artikel 3. Initiatieven en activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen
a. In aanmerking voor subsidiering komen initiatieven en activiteiten die:
1. een incidenteel of eenmalig karakter hebben;
2. deel uitmaken van het programma Puur Zeewolde;
3. binnen de grenzen van de gemeente Zeewolde plaatsvinden;
4. openbaar toegankelijk zijn of gericht zijn op een substantieel
deel van de inwoners en/of bezoekers van Zeewolde;
5. bovenregionale publiciteit genereren;
6. een uitbreiding zijn op bestaande dagrecreatieve aanbod en/of
de profilering daarvan;
7. met name door vrijwilligers wordt georganiseerd;
8. de samenwerking tussen lokale partijen op gebied van toerisme,
recreatie, natuur, landschap, cultuur en duurzaamheid
versterken.
Artikel 4. Doelgroepen voor subsidie
a. Doelgroepen zijn initiatiefnemers die samenwerken in het kader van
het Programma Puur Zeewolde.
b. Initiatiefnemers kunnen bedrijven, niet-commerciële organisaties of
(een groep van) natuurlijke personen zijn (artikel 3 ASV).
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Artikel 5. Subsidieplafond
a. Het college van B&W heeft eenmalig € 45.0000,-- beschikbaar gesteld
voor de uitwerking/realisatie het Programma Puur Zeewolde.
b. Voor eventueel volgende jaren mag het onder a. bedoelde bedrag als
subsidieplafond bij separaat besluit door het college worden
vastgesteld.
Artikel 6. Maximale subsidiebijdrage
a. Initiatieven zonder winstoogmerk kunnen voor subsidie in aanmerking
komen voor maximaal 50% van de kosten van een ontwikkeling of
activiteit, tot een maximum van € 4.000,-b. Er kan in het kader van deze beleidsregel slechts één maal subsidie
worden gevraagd/verleend voor een bepaald initiatief.
Artikel 7. De subsidieaanvraag
a. Voor het aanvragen van een subsidie moet gebruik worden gemaakt
van het door B&W vastgestelde aanvraagformulier (eenmalige
subsidies) welke te downloaden is van de gemeentesite.
b. Behalve de gegevens als genoemd in artikel 7 van de Algemene
Subsidieverordening dient bij de aanvraag tevens een bespreekverslag
van het Actieteam Puur Zeewolde te worden gevoegd, waaruit blijkt
dat het initiatief binnen de doelstellingen van het programma past en
dat het team instemt met het gevraagde subsidiebedrag.
c. Omdat het veelal om kleinere subsidiebedragen gaat, dienen de
aanvragen geclusterd door het Actieteam Puur Zeewolde te worden
aangeboden, in tranches met tussenpozen van tenminste vier weken.
d. De aanvragen worden vervolgens in één gezamenlijke procedure in
behandeling genomen, maar wel individueel beoordeeld en beschikt.
e. Aanvragen mogen op basis van artikel 6, lid 3 van de ASV ten minste 3
weken of langer voor aanvang van de activiteit worden ingediend.
f. De datum waarop de aanvraag door de gemeente wordt ontvangen
geldt als het moment waarop de termijn start.
Artikel 8 Overige condities
a. Bij evenementen en activiteiten heeft de initiatiefnemer de
inspanningsverplichting om de kosten zo laag mogelijk te houden
(bruikleen of huur in plaats van koop, inzet vrijwilligers, hergebruik
materialen, evenementenlocaties ‘om-niet’, sponsoring etc.).
b. Bij evenementen en activiteiten moet, voor zover realistisch en haalbaar,
aan bezoekers/deelnemers een reële toegangsprijs of vergoeding
worden gevraagd.
c. Wanneer een initiatiefnemer aanspraak maakt op subsidies in het kader
van Programma Puur Zeewolde gaat deze ermee akkoord dat:
1. Zijn initiatief in de bredere promotie van Puur Zeewolde, Puur
Plezier kan worden meegenomen, hieronder begrepen
vermeldingen op websites, drukwerk, tv en radio-uitzendingen
en dergelijke;
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2.

3.

initiatiefnemer er (mede) zorg voor draagt dat de informatie
over zijn initiatief up-to-date is, zowel in de eigen
promotiematerialen en uitingen alsook in de gezamenlijke
promotiematerialen en uitingen;
Initiatiefnemer het Programma Puur Zeewolde ondersteunt,
onder meer door:
i. het Puur Zeewolde logo op de eigen site en
promotiemateriaal te plaatsen overeenkomstig hiervoor
opgestelde de regels;
ii. een link op de eigen website te plaatsen naar de website
www.puurzeewolde.nl en de site van VVV Zeewolde;
iii. in de overige communicatie zoveel mogelijk te melden dat
het initiatief onderdeel is van het Programma Puur
Zeewolde.
iv. hij ten minste één jaar lang deelneemt aan de overleggen
van het actieteam Puur Zeewolde.
v. hij inspanningen levert in het eigen belang en tevens in
het gezamenlijke belang van de aan het Programma Puur
Zeewolde verbonden partijen.
vi. indien het Programma Puur Zeewolde geheel of op
onderdelen zou worden gestaakt, hij de aan Puur
Zeewolde verbonden partijen – waaronder de gemeente
Zeewolde - niet aansprakelijk houdt en geen beroep doet
op een schadevergoeding vanwege gederfde inkomsten,
imagoschade of anderszins.

Artikel 9 Weigeringsgronden
Naast de weigeringsgronden genoemd in de Algemene subsidieverordening
en de Algemene wet bestuursrecht kan de subsidie worden geweigerd
indien:
a. Niet voldaan is of kan worden aan de eisen en criteria in deze regeling.
b. Het subsidieplafond is bereikt.
c. Het initiatief ook zonder gemeentelijke steun uit te voeren of te
realiseren is (art. 9c ASV).
d. De totale financiering, inclusief de subsidie, zodanig krap is dat de
kwaliteit van de uitvoering van het initiatief of de activiteit teveel in
gevaar komt.
Artikel 10 Subsidieverantwoording en subsidievaststelling
a. Ontvangen subsidies dienen overeenkomstig de Algemene
Subsidieverordening en per initiatief te worden verantwoord. Ze
worden bij voorkeur gebundeld aangeboden aan de gemeente.
b. Bij subsidies tot € 5.000,-- (per initiatief) vindt ambtshalve vaststelling
plaats aan de hand van een verslaglegging van verrichtte activiteiten,
met daarbij een opgave van de mate waarin de beoogde doelen (die
bij de aanvraag zijn opgegeven) zijn bereikt, een overzicht van alle
inkomsten en uitgaven en het bereikte (bedrijfs)resultaat.
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Artikel 12 Verplichtingen
a. Het college kan bij de verlening van subsidie onder deze beleidsregel
nadere verplichtingen opleggen met betrekking tot de toekenning van de
subsidie.
Artikel 11 Slotbepalingen
a. Deze beleidsregel treedt in werking per 8 april 2014
b. Deze beleidsregel wordt aangehaald als ‘Beleidsregel incidentele
subsidies ten behoeve van het toeristisch uitvoeringsprogramma Puur
Zeewolde, puur plezier’.
c. Wanneer bepalingen in deze regeling overlappen of strijdig zijn met
bepalingen in andere beleidskaders prevaleren de bijzondere/nadere
bepalingen boven algemene bepalingen.
Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Zeewolde, d.d. ## april 2014.

De gemeentesecretaris
R. van Nunspeet,
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De burgemeester
G.J. Gorter
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