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Inleiding

Subsidie is een bijdrage van de gemeente aan een organisatie of instelling voor het organiseren van a
 ctiviteiten
die ervoor zorgen dat een bepaald maatschappelijk effect bereikt wordt in de samenleving. Het gaat om
activiteiten en resultaten die van belang zijn voor de inwoners van de gemeente Gouda. De gemeente ondersteunt via het verlenen van subsidies organisaties en instellingen zodat zij met elkaar voor een gevarieerd
aanbod van activiteiten kunnen zorgen voor de inwoners van de gemeente.

Subsidiestaat
De gemeente Gouda geeft jaarlijks
tussen de 15 en 16 miljoen euro aan
subsidies voor activiteiten van organi
saties en instellingen in de gemeente.
Daarnaast betaalt de gemeente rijks
gelden door als subsidie. Het College
van Burgemeester en Wethouders
stelt ieder jaar de subsidiestaat vast;
hierin staat omschreven welke instel
lingen welke subsidie ontvangen in
het betreffende jaar. Er is subsidie
voor grote instellingen, maar ook voor
vrijwilligersorganisaties. De subsidies
zijn beschikbaar op allerlei gebieden,
van welzijn en zorg tot vrije tijd, sport
en cultuur.

Voorwaarden
Voor het aanvragen van een subsidie
gelden voorwaarden. Deze voorwaar
den zijn vastgelegd in de Algemene
Subsidie Verordening (ASV) en het
Uitvoeringsbesluit ASV, waarin de ge

meente de procedures voor subsidie
verlening beschrijft. Zoals hoe en
op welk moment een aanvraag
ingediend moet worden en welke
verplichtingen bij het ontvangen van
een subsidie horen. De ASV en het
uitvoeringsbesluit ASV zijn in te zien
op www.gouda.nl/verordeningen.
Het college van burgemeester en
wethouders heeft in december 2008,
in aanvulling op deze procedurele
voorwaarden, voor het eerst inhou
delijke beleidsregels vastgesteld.
Met deze beleidsregels beslist het
College aan welke beleidsdoelen en
maatschappelijke effecten subsidie
aanvragen moeten bijdragen, oftewel
de beleidsregels beschrijven de
doelstellingen die organisaties en
instellingen moeten bereiken met
de activiteit waarvoor zij subsidie
aanvragen. De beleidsregels zijn per
beleidsterrein opgesteld en zijn een

3

vertaling van reeds bestaand beleid
of bestaande praktijk (zoals vastge
legd in de subsidiebeschikkingen
van de instellingen). Ongeacht het
beleidsterrein zijn de regels en voor
schriften van de Algemene Subsidie
verordening Gouda (ASV) van kracht.

Deze publicatie
Deze publicatie omvat de inhoude
lijke beleidsregels 2012 e.v. met als
bijlage de (procedurele) beleidsregels
behorend bij de ASV Gouda. De
ASV Gouda en het Uitvoeringsbesluit
ASV zijn te vinden op www.gouda.nl/
verordeningen.

Meer informatie
Heeft u vragen over deze publicatie?
Dan kunt u contact opnemen met
het Klantcontactcentrum van de
gemeente Gouda op telefoonnummer
14 0182; zij kunnen u met de juiste
contactpersoon doorverwijzen.

Beleidsregels 2012
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Beleidsregels 2012
Maatschappelijke
effecten

Doelstellingen

Subdoelstellingen

Programma 1 Jeugd, onderwijs en veiligheid
Talent ontwikkelen
Stimuleren van kansen op
een brede ontwikkeling

Een toename van het aantal peuters dat
voorschoolse voorzieningen bezoekt.
Ondersteunen van ouders bij
opvoeding, onderwijs en omgeving

Organiseren van (opvoed)spreekuren in een
aantal wijken van Gouda met name voor
kinderen met risico op achterstand.

Geïsoleerde gezinnen ondersteuning
Bieden van ondersteuning bij opvoedings
bieden bij spel- en taalontwikkeling en en onderwijsvragen aan huis t.b.v. ouders
opvoeding.
van achterstandskinderen.
Geven van spelbegeleiding en
opvoedingsondersteuning aan huis.
Ieder kind heeft voldoende
kans op een brede
ontwikkeling

Het aanbieden van activiteiten aan
basisschoolleerlingen tijdens en na
schooltijd op het gebied van sport,
welzijn en cultuur, met als deelnamedoelstellingen:
• 80% van de basisschoolleerlingen
neemt deel aan brede school activiteiten of andere activiteiten buiten
het verplichte schoolprogramma
• 100% van de achterstandsleerlingen
neemt deel aan brede school activiteiten of andere activiteiten buiten
het verplichte schoolprogramma.

Het bevorderen van de instroom van
(sport)verenigingen, cultuur en overige
instellingen door de samenwerking tussen
het onderwijs, (sport)verenigingen en
instellingen te intensiveren (o.a. door
middel van combinatiefunctionarissen).
Een sport/spel- en beweegaanbod in de
wijken organiseren.
Het leveren van een bijdrage aan de
leefbaarheid in de wijken.

Investeren in de toekomst
Vroegtijdige signalering en
zorg op maat

Ondersteuning van peuters met (taal-)
achterstand en hun ouders.
Toename van het aantal VVE-plaatsen bij
peuterspeelzalen en kinderdagverblijven
Verbeteren van toeleidingsactiviteiten naar
VVE.
Peuterspeelzalen en kinderdagverblijven
werken (in verschillende vormen) samen.
Het realiseren van afstemming tussen
doorgaande leerlijn basisscholen en VVEinstellingen.

Geen jongere tussen wal en schip
Jongeren zijn optimaal
zelfredzaam en kunnen
meedoen in de Goudse
samenleving

Investeren in zorg op maat en pre
ventie (vroegtijdige signalering,
effectieve actie en van doelmatige
samenwerking naar signalerings
systeem)

Verzorgen van woonbegeleiding voor
jongeren in samenwerking met woningcorporaties.
Zorg dragen voor het jeugd- en jongerenwerk.
Het bevorderen van een zinvolle tijds
besteding.
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Maatschappelijke
effecten

Doelstellingen

Subdoelstellingen
Het bieden van een veilige plek waar jongeren zichzelf kunnen zijn.
Het bevorderen van participatie en maatschappelijke betrokkenheid van jongeren.
Jongeren de mogelijkheid bieden zich te
ontplooien en te ontwikkelen.
Een bijdrage leveren aan het voorkomen
dat jongeren afglijden naar overlastgevend
en crimineel gedrag.
Het bevorderen van resocialisatie van jongeren die reeds afgegleden zijn.

Veiligheid
Het aantal overlast
incidenten met jongeren is
verminderd

Het aantal incidenten van/door jeugd
is verminderd van 1166 in 2006 en
1072 in 2008 naar 800 in 2014

Zie kadernota IVB 2010-2014.

Vermindering sociale over
last en fysieke verloedering

De score inzake sociale overlast en
fysieke verloedering is in 2014 gelijk
of beter dan het landelijk gemiddelde

Zie kadernota IVB 2010-2014.

Burgers voelen zich veilig in
eigen buurt

In 2014 voelt 80% van de Goudse
burgers zich veilig in de eigen buurt
(2003: 66%; 2008 : 73%)

Zie kadernota IVB 2010-2014.

Minder overlast en
criminaliteit

Alle overlastgevende en criminele
groepen zijn bij de gemeente in beeld
en daarop is een heldere aanpak
geformuleerd

Zie kadernota IVB 2010-2014.

Alle overlastgevende gezinnen,
overlastgevers, criminelen, veel
plegers en ex-gedetineerden zijn
in beeld bij het Veiligheidshuis.een
passend aanbod is geformuleerd;
flankerende maatregelen worden
effectief toegepast

Zie kadernota IVB 2010-2014.

Minder geweld (waaronder
uitgaans- en huiselijk
geweld)

Er wordt gestreefd naar een aanhou
dingspercentage van minimaal 50%

Zie kadernota IVB 2010-2014.

Minder discriminatie

Beter zicht op discriminatie en daar
waar nodig vervolging door OM

Zie kadernota IVB 2010-2014.

Leefbaarheid is bevorderd

De leefbaarheid in de wijken Plas
wijck en Goverwelle is in 2014
verbeterd

Zie kadernota IVB 2010-2014.

De leefbaarheid in de wijken Oost,
Korte Akkeren, Achterwillens en
Sportbuurt gaat van matig positief
naar positief in 2014

Zie kadernota IVB 2010-2014.

De algehele leefbaarheidscore gaat
van 7.1 in 2008 naar 7.5 in 2014

Zie kadernota IVB 2010-2014.

De veiligheid van Gouda
verbeteren

Toezicht en handhaving

Wettelijke verplichting om gevonden dieren
14 dagen in bewaring te nemen en te
verzorgen.

Grotere sociale cohesie,
fysieke leefbaarheid en
(sociale) veiligheid in de
buurt

Actief burgerschap en bewoners
participatie

Inwoners van Gouda stimuleren, uitdagen,
informeren, faciliteren en toerusten tot het
nemen van (of aansluiten bij) initiatieven
gericht op het verbeteren van de woon- en
leefomgeving.

Beleidsregels 2012
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Maatschappelijke
effecten

Doelstellingen

Subdoelstellingen

Programma 2 Werken en meedoen
Economie: versterken economische structuur
Economische groei en
het verbeteren van de
concurrentiepositie

Werkgelegenheid: gemiddelde
jaarlijkse groei G5
Ondernemersklimaat: gemiddeld
jaarlijks op het niveau van de G50

Werk en scholing
Toekomstige economische
zelfredzaamheid en optimale
participatie van burgers in
Gouda

Het zoveel mogelijk voorkomen
van overerving van armoede door
educatie, en het stimuleren van
emancipatie en participatie.
Uitkeringsafhankelijkheid voorkomen
door bevorderen van uitstroom uit
en voorkomen van instroom in de
uitkering.

Het aantal inwoners dat afhankelijk is
van een uitkering verlagen met minimaal
3% per jaar, waarbij de jaarlijkse
ambitie mede bepaald wordt door het
beschikbare budget.

Cliënten met potentieel om aan
het werk te gaan, gaan werken,
volgen een (beroepsgerichte)
opleiding en/of krijgen re-integratie
ondersteuning gericht op werk.

80% van alle cliënten met ontwikkel
potentieel naar werk, behalen dat doel
(binnen max. 24 maanden).
30% van de jongeren die aanspraak
maken op een WIJ inkomensvoor
ziening start met een kwalificerende
beroepsopleiding.
Tenminste 50% van de jongeren die
aanspraak maken op een inkomens
voorziening worden bemiddeld naar
werk.

Stimuleren van integrale
ketenaanpak

Samen met het UWV WERKbedrijf en
het bedrijfsleven bevorderen van de
uitstroom naar werk.

Maatschappelijke ondersteuning
Vertegenwoordiging van Goudse Bevordering van (cliënt)participatie
burgers die gebruik (kunnen)
en deze zo integraal mogelijk
maken van gemeentelijke
vormgeven
voorzieningen binnen
adviesorganen.

Het in stand houden van een advies
orgaan op het terrein van maatschappelijk ondersteuning, dat het college
van B en W gevraagd en ongevraagd
adviseert over WMO-gerelateerde
onderwerpen.
Het in stand houden van adviesorganen
van mensen met een beperking, ouderen
en allochtonen, die het college van B en

W gevraagd en ongevraagd adviseren
over niet-WMO-gerelateerde onder
werpen.
Het in stand houden van de belangenbehartiging van ouderen in het algemeen en
van de leden van de deelnemende organisaties in het bijzonder.

7

Beleidsregels 2012

Maatschappelijke
effecten

Doelstellingen

Subdoelstellingen

Toename van het aantal Goudse
burgers dat van algemene
voorzieningen gebruik maakt
die zijn bedoeld om de
zelfredzaamheid en participatie
te bevorderen

Het organiseren van club- en
buurthuiswerk

Het realiseren van voldoende buurthuis
activiteiten en het stimuleren en
ondersteunen van de organisatie
van vraaggerichte activiteiten door
bewonersgroepen en andere vrijwilligers
in verschillende wijken, waarbij diverse
doelgroepen deelnemen.
Het bieden van kansen voor een brede
ontwikkeling van diverse doelgroepen.

Erkenning en waardering van
mantelzorgers

Mantelzorgers ervaren dat zij
gewaardeerd worden en ontvangen
waar nodig ondersteuning

Concrete doelstellingen in kadernota
mantelzorg (april 2011 wordt de nota aan
de Raad voorgelegd).

Ouderen zijn optimaal
zelfredzaam en kunnen
meedoen in de Goudse
samenleving

Bevorderen dat ouderen meedoen in Het bieden van een vangnetfunctie
de samenleving
voor ouderen met een beperking of
probleem gericht op versterking van
de zelfredzaamheid en participatie en
verbreding van het sociale netwerk.
Het bereiken van ouderen door
stimulering van en ondersteuning bij
het organiseren van activiteiten voor en
door ouderen gericht op ontspanning
en educatie. Tevens ter bevordering
van contacten tussen ouderen en het
stimuleren van een actieve leefstijl.
Het bieden van bewegingsactiviteiten
voor ouderen teneinde een gezonde
leefstijl te bevorderen.
Bevorderen van het zo lang mogelijk
zelfstandig wonen onder ouderen
op basis van het convenant levens
loopbestendig Gouda.

Mensen met een beperking
of probleem zijn optimaal
zelfredzaam en kunnen
meedoen in de Goudse
samenleving

Bevorderen van (financiële)
zelfredzaamheid van ouderen

Subdoelstellingen in evaluatie ouderen
adviesfunctie (eerste helft van 2010).

Ondersteuning van mensen met
een beperking of probleem ter
versterking van hun zelfredzaamheid
en participatie

Het bieden van een ondersteunings
aanbod met een vangnetfunctie
aan mensen met een beperking of
probleem gericht op versterking van
de zelfredzaamheid en participatie en
verbreding van het sociale netwerk.
Het bereiken van mensen met een
beperking of probleem voor het in kaart
brengen van de persoonlijke behoefte
aan ondersteuning en het bieden van
voorlichting, informatie en advies aan
een loket of bij de cliënt aan huis.
Het bereiken van mensen met een
beperking die vanwege hun beperking
onvoldoende kunnen participeren, door
het bieden van activiteiten gericht op
ontspanning, contactbevordering en
educatie.

Beleidsregels 2012
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Maatschappelijke
effecten

Doelstellingen

Subdoelstellingen

Mensen met maatschappelijke
en/of psychosociale
problematiek kunnen meedoen
in de Goudse samenleving

Het voorkomen van maatschappe
lijke en psychosociale problematiek
bij inwoners

Minder inwoners doen een beroep
op maatschappelijke dienstverlening
door de deelname aan preventieve
activiteiten.

Het behandelen van maatschappe
lijke en psychosociale problematiek

Het bieden van procesmatige hulp
verlening, crisishulpverlening en het
geven van sociaal juridische informatie
en advies.

Het voorkomen van geweld
in huiselijke sfeer en
afhankelijkheidsrelaties

De weerbaarheid van (potentiële)
slachtoffers is vergroot.

Het in beeld brengen van
huiselijk geweld en geweld in
afhankelijkheidsrelaties

Mensen zijn zich bewust dat relationeel
geweld voorkomt en dat er wat tegen
gedaan kan worden.

Mensen worden beschermd
tegen geweld in huiselijke sfeer
en afhankelijkheidsrelaties

Het bieden van hulp aan slachtoffers Het in stand houden van een Advies en
Steunpunt Huiselijk Geweld.
Het beschikbaar zijn van
opvangplaatsen voor slachtoffers

Slachtoffers hebben de regie weer over
hun leven.

Bevorderen van de
volksgezondheid in Gouda
Minder overmatig
alcoholgebruik door jongeren

Een totaalaanpak voorkomen
alcoholverslaving jeugd.

Minder overgewicht

Het percentage van volwassenen
met overgewicht is gelijk of lager
dan 2005 en het percentage
jeugdigen met overgewicht is
gedaald ten opzichte van 2005

Minder depressies bij ouderen
en jongeren

Het percentage jongeren en ouderen
met depressie is afgenomen ten
opzichte van 2005

Nieuwe Nederlanders in Gouda
Alle Nieuwe Nederlanders in Gouda
zijn ingeburgerd en geïntegreerd worden waar mogelijk gefaciliteerd
in de Goudse samenleving
bij hun inburgering en integratie in
de Goudse samenleving.

80% van de inburgeringsplichtigen
slaagt voor het inburgeringsexamen
binnen de wettelijk gestelde termijn.
Het faciliteren van de doelgroep bij
hun inburgeringsproces, bijvoorbeeld
door het opvangen en begeleiden van
vluchtelingen en asielzoekers.

Organisatie, vrijwilligers en meedoen
Een voor alle burgers
toegankelijke vrijwilligers
infrastructuur

75% van de vrijwilligers is bekend
met het ondersteuningsaanbod van
het VIP Nieuwe Stijl (Vrijwilligers
Informatie Punt)

Een voor alle burgers toegankelijke
vrijwilligersinfrastructuur in stand houden
en versterken.

80% van degenen die bekend zijn
met het VIP Nieuwe Stijl is tevreden
over het ondersteuningsaanbod van
het VIP Nieuwe Stijl

Faciliteren van vrijwilligers via het VIP
Nieuwe Stijl.

In 2012 is het aantal contact
momenten van het VIP Nieuwe Stijl
toegenomen t.o.v. 2010
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Maatschappelijke
effecten

Doelstellingen

Subdoelstellingen

Floreren van (netwerk van)
verenigingen en instellingen
van vrijwilligers

80% van de verenigingen is bekend
met het ondersteuningsaanbod van
het VIP Nieuwe Stijl

Een voor alle verenigingen toegankelijke
vrijwilligersinfrastructuur in stand houden
en versterken.
Versterking samenwerking tussen
bestaande vrijwilligersinitiatieven.
Bedrijven ondersteunen vrijwilligers
initiatieven in het kader van maatschap
pelijk ondernemen via het VIP Nieuwe
Stijl.

80% van de verenigingen die bekend
zijn met het VIP Nieuwe Stijl is tevreden over het ondersteuningsaanbod
van het VIP Nieuwe Stijl

Faciliteren van vrijwilligersorganisaties
via het VIP Nieuwe Stijl.

Verminderen van regeldruk bij
verenigingen

Ondersteunen bij bestuurlijke zaken via
het VIP Nieuwe Stijl.

Minimaal behoud van het aantal
mensen dat vrijwilligerswerk
doet

In 2012 blijft het aantal actieve vrij
willigers in Gouda minimaal gelijk
t.o.v. 2009

Een bijdrage leveren aan de toename van
het aantal vrijwilligers.

Toename van het aantal
jongeren dat vrijwilligerswerk
doet

In 2012 is het aantal vrijwilligers
uit de doelgroep jongeren met
tenminste 15% toegenomen t.o.v.
2010

Via het VIP Nieuwe Stijl een bijdrage
leveren aan de toename van het aantal
vrijwilligers uit de doelgroep jongeren.

Geen overlap activiteiten vrijwillig
welzijnswerk en professioneel
welzijnswerk

Professioneel welzijnswerk draagt
waar nodig bij aan activiteiten van
vrijwilligersorganisaties.

Professioneel welzijnswerk
wordt aanvullend ingezet
voor ondersteuning van
vrijwilligersactiviteiten of
activiteiten die niet door
vrijwilligers kunnen worden
verricht

Beleidsregels 2012

Erkenning en waardering vrijwilligers via
het VIP Nieuwe Stijl.

Erkenning en waardering jonge vrij
willigers via het VIP Nieuwe Stijl.

Professioneel welzijnswerk draagt zorg
voor toeleiding naar activiteitenaanbod
vrijwilligersorganisaties.
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Maatschappelijke
effecten

Doelstellingen

Subdoelstellingen

Programma 3 Gouda goed op de kaart
De veiligheid van Gouda verbeteren
Beter toeristisch benutten van
cultuur-historische waarde van
waterstad Gouda

Het vermarkten van het toeristisch
product Gouda (in aansluiting op de
visie stadsmarketing)

Het promoten van de Stad Gouda als
toeristisch product.

Het stimuleren en ondersteunen van
de toeristische branche

Het organiseren van ontmoeting binnen
de toeristische branche.

Toeristische informatie ontsluiten voor
gasten in Gouda.

Het stimuleren van toeristische
activiteiten op het gebied van
cultuurhistorie én water
Economische groei en
verbeteren concurrentiepositie

Stimulering, verbreding en
versterking van vrijetijdsaanbod.

Beter benutten toeristisch- recreatieve
potenties.
Toegankelijkheid en zichtbaarheid
cultuurhistorisch aanbod.

Het vestigingsklimaat voor bedrijven Samen met het bedrijfsleven acties
verbeteren.
ondernemen om het vestigingsklimaat te
verbeteren.
Aantrekkelijkheid gemeente
Gouda, waardering binnen en
buiten Gouda

Het consequent uitdragen van het
gewenste imago door middel van
een bewust gekozen positionering

Het coördineren, ondersteunen en
organiseren van evenementen

Grotere betrokkenheid van de
burger bij (de ontwikkeling van)
gemeentelijk beleid

Meer participatie van de burgers

Ontmoetingsinitiatieven van Goudse
burgers, instellingen en organisaties
stimuleren, faciliteren en onder de
aandacht brengen.

Het aantrekkelijk maken van de stad
Gouda voor bewoners, bedrijven en
bezoekers.

Samenhang aan te brengen in de
ontmoetingsactiviteiten in Gouda en de
activiteiten die daar uit voortkomen.
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Maatschappelijke
effecten

Doelstellingen

Subdoelstellingen

Programma 6 Cultuur en sport
Zo groot en breed mogelijk cultuurbereik
Zo groot en breed mogelijk
cultuurbereik en het stimuleren
van actieve deelname aan kunst
en cultuur

Het bevorderen van cultuureducatie

Het creëren van een doorlopende leerlijn
cultuur in zowel de voorschoolse als
buitenschoolse periode en in het primair
en voortgezet onderwijs.
Het verzorgen van een muzikaal en
creatief cursusaanbod voor een zo breed
mogelijk publiek.
Door de inzet van combinatiefunctiona
rissen cultuur/onderwijs actieve kunsten cultuurbeoefening voor de jeugd tot
18 jaar bevorderen.

Het bevorderen van cultuur
participatie

Aanbod van kwaliteitsfilms en professio
ziektheater, musical/operette, populaire
muziek, dans, klassieke muziek en toneel
gericht op een breed en gevarieerd
publiek.
Het organiseren van culturele activiteiten
en evenementen.
Het ontwikkelen van eigen podium
producties.
Het faciliteren en bevorderen van lezen.

Het faciliteren van amateurkunst

Het bij elkaar brengen van vraag naar en
aanbod van oefen- en presentatieruimten
voor amateurkunst.
Ondersteuning en kwaliteitsverbetering
van het amateurkunstveld en stimulering
van de onderlinge samenwerking.

Het in stand houden van een publiek Het op lokaal niveau verzorgen van een
lokale omroep, aangewezen door de programma voor deze lokale omroep.
mediawet
Het in stand houden, beheren,
wetenschappelijk bewerken en
ontsluiten van de gemeentelijke
collectie

Uitvoering van museale activiteiten
door behoud, beheer en vorming van
collecties, presentatie van collecties en
wetenschappelijke/documentaire taken.

Het bieden van laagdrempelige toegang tot informatie en het stimuleren
van het gebruik daarvan door een
breed publiek en het bieden van een
laagdrempelige ontmoetingsplek
voor burgers in Gouda

Het ontsluiten van (digitale) informatie
voor de burgers in Gouda.
Het bevorderen van zowel fysieke als
digitale ontmoeting tussen burgers in
Gouda.
Het creëren van een doorlopende leeslijn
in de voorschoolse periode en het
primair onderwijs.
Bevorderen van de mediawijsheid bij
kinderen, jongeren en volwassenen.

Stimuleren van cultureel
ondernemerschap

Beleidsregels 2012

Bredere oriëntatie op en samen
werking met het bedrijfsleven door
culturele instellingen

Het verhogen van eigen inkomsten van
culturele instellingen.

Stimuleren van een ondernemende
en zakelijke houding van culturele
instellingen

Aanboren van nieuwe doelgroepen.
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Maatschappelijke
effecten

Doelstellingen

Subdoelstellingen

Actief, sportief en (gezond) Gouda
Actief, sportief en gezond
Gouda

Inwoners die voldoen aan de
landelijke norm bewegen

Het ondersteunen en versterken van
verenigingen o.a. door middel van de
inzet van combinatiefunctionarissen.

Kinderen die minimaal 5 uur per
week bewegen

Het bevorderen van sportprestaties.
Het bevorderen dat zo veelmogelijk
mensen kunnen meedoen aan
sportactiviteiten.
Het zorgdragen voor een breed en
toegankelijk sportaanbod.
Het aanbieden van voldoende
sportvoorzieningen.

Floreren van verenigingen en
instellingen

Het honoreren van het behalen van
een verenigingsjubileum
Het ondersteunen en versterken van
(sport)verenigingen

Belangenbehartiging van sport
verenigingen bij ontwikkelingen binnen
het gemeentelijk sportbeleid.
Kenniscentrum omtrent sport voor
sportverenigingen, Sport.Gouda en de
gemeente Gouda.
Het bieden van ondersteuning aan
individuele verenigingen bij majeure
problemen.
Ondersteunen van verenigingen
die sociaal recreatieve activiteiten
organiseren.
Door de inzet van combinatie
functionarissen sport/onderwijs de
sportverenigingen versterken met het
oog op hun maatschappelijke functie.
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Beleidsregels (procedureel)
Algemene subsidieverordening Gouda 2003
Algemeen
Deze procedurele beleidsregels die het College op 29 januari 2008 heeft vastgesteld gelden in aanvulling op de Algemene Subsidieverordening Gouda 2003 (ASV) en treden gelijktijdig in werking met genoemde verordening en het bijbehorende uitvoeringsbesluit (1 april 2008). De beleidsregels zijn – evenals de ASV – van toepassing op alle reeds lopende en
nieuwe subsidieperioden.

Beleidsregels met betrekking tot subsidie-aanvragen
Op grond van artikel 8 ASV en artikel 2 en 3 van het Uitvoeringsbesluit ASV, heeft het College op 29 januari 2008 de
volgende regels vastgesteld omtrent het aanvragen van subsidies:

1. Aanvragen tot subsidieverlening die niet volledig zijn, worden niet in behandeling genomen
Indien een aanvraag tot subsidieverlening niet volledig is, wordt de aanvrager hiervan door het college schriftelijk in
kennis gesteld en krijgt hij de gelegenheid de gebreken binnen een bepaalde termijn te herstellen. Als het de instelling
niet mogelijk is de gebreken binnen de gestelde termijn te herstellen, dan kan zij – binnen de gegeven hersteltermijn met haar contactambtenaar een andere hersteldatum afspreken. De genoemde datumafspraak wordt door het college
schriftelijk aan de instelling bevestigd. Bij overschrijding van de gestelde termijn of van de afgesproken hersteldatum
krijgt de instelling binnen vier weken een besluit van het college dat de aanvraag wegens onvolledigheid niet in behandeling wordt genomen.

2. Handhaving van indieningstermijnen voor aanvragen tot subsidieverlening
Medio mei krijgen de instellingen die deze aanvraag dan nog niet hebben ingediend - en die op dat moment met hun
contactambtenaar ook geen afspraak hebben gemaakt over het op een latere datum indienen van de aanvraag - een
brief van het college. In deze brief wordt de instelling erop gewezen dat als de aanvraag niet binnen een bepaalde termijn is ontvangen – of als de instelling binnen die termijn met haar contactambtenaar geen afspraak heeft gemaakt over
het op een latere datum indienen van de aanvraag – een eventueel na deze termijn of datum ontvangen aanvraag kan
leiden tot vertraging in de behandeling of tot het niet in behandeling nemen van de aanvraag.
Alle datumafspraken worden door het college schriftelijk aan de instelling bevestigd.

Beleidsregels met betrekking tot de aanvragen tot subsidievaststelling
Op grond van artikel 20 en 21 ASV en artikel 6 t/m 11 van het Uitvoeringsbesluit ASV, heeft het College op 29 januari
2008 de volgende regels vastgesteld omtrent de aanvraag tot subsidievaststelling:

3. Handhaving van indieningstermijnen voor de aanvraag tot subsidievaststelling
Instellingen die de aanvraag tot subsidievaststelling niet op tijd hebben ingediend - en met hun contactambtenaar
ook geen afspraak hebben gemaakt over het op een latere datum indienen van de aanvraag – ontvangen medio mei
een brief van het college. In deze brief wordt een termijn gesteld voor het alsnog indienen van de aanvraag en wordt
vermeld dat als het de instelling niet mogelijk is binnen deze termijn de aanvraag in te dienen, zij – binnen deze termijn met haar contactambtenaar een andere datum van indiening kan afspreken. In de brief wordt vermeld dat overschrijding
van de gestelde termijn of van de afgesproken datum tot gevolg heeft dat de verleende subsidie met toepassing van de
artikelen 4:44 en 4:47 Awb ambtshalve zal worden vastgesteld.Alle datumafspraken worden door het college schriftelijk
aan de instelling bevestigd.

4. Handhaving van volledigheid van aanvragen tot subsidievaststelling
Indien een ingediende aanvraag tot subsidievaststelling onvolledig is, wordt de aanvrager hiervan door het college
schriftelijk in kennis gesteld en krijgt hij de gelegenheid de gebreken binnen een bepaalde termijn te herstellen. Als het
de instelling niet mogelijk is de gebreken binnen de gestelde termijn te herstellen, dan kan zij - vóór het aflopen van de
hersteltermijn - met haar contactambtenaar een andere hersteldatum afspreken.
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Deze datumafspraak wordt door het college schriftelijk aan de instelling bevestigd. In de brieven wordt gemeld dat overschrijding van de gestelde termijn of van de afgesproken hersteldatum tot gevolg heeft dat de verleende subsidie met
toepassing van de artikelen 4:44 en 4:47 Awb ambtshalve zal worden vastgesteld.
Bij niet per boekjaar verstrekte subsidies wordt dezelfde lijn gevolgd met dien verstande dat de data waarop
een en ander gebeurt afhankelijk is van de datum waarop de gesubsidieerde activiteit afloopt.

5. Ambtshalve vaststelling bij het niet nakomen van de hersteltermijn, zoals bedoeld onder
beleidsregels 3 en 4
Bij een ambtshalve vaststelling zoals bedoeld onder beleidsregels 3 en 4 wordt een verleende subsidie vastgesteld op
grond van gegevens over de uitvoering van de gesubsidieerde activiteiten die op dat moment bij de gemeente bekend
zijn. In ieder geval zal de subsidie niet hoger worden vastgesteld dan 90% van de verleende subsidie. Vaststelling op
een lager bedrag, mogelijk zelfs op nihil, behoort tot de mogelijkheden. Er volgt zo spoedig mogelijk verrekening dan wel
terugvordering van teveel betaalde voorschotten.

Beleidsregels met betrekking tot de monitoring van voortgang van prestatie
afspraken
6. Voortgangsrapportage en monitoring
Instellingen die (gemiddeld) per jaar meer dan € 100.000,- ontvangen, dienen twee maal per jaar een voortgangs
rapportage aan te leveren bij de gemeente Gouda; de jaarrapportage is hierbij inbegrepen. De momenten waarop
deze rapportages moeten worden aangeleverd, zijn opgenomen in de subsidiebeschikking. Op basis van elk van deze
rapportages vindt een gesprek plaats tussen de gemeente en de instelling, waarbij tenminste één keer de bestuurlijk
portefeuillehouder aanwezig is.
Instellingen die (gemiddeld) per jaar tussen € 50.000,- en € 100.000,- ontvangen, dienen twee maal per jaar een voortgangsrapportage aan te leveren bij de gemeente Gouda; de jaarrapportage is hierbij inbegrepen. De momenten waarop
deze rapportages moeten worden aangeleverd, zijn opgenomen in de subsidiebeschikking. Op basis van elk van deze
rapportages vindt een gesprek plaats tussen de gemeente en de instelling, waarbij tenminste één keer het management
van de dienst Beleid is vertegenwoordigd.
Instellingen die (gemiddeld) per jaar minder dan € 50.000,- ontvangen, dienen jaarlijks een rapportage aan te leveren (de
jaarrapportage) bij de gemeente Gouda.
Aldus vastgesteld door het College van burgemeester en wethouders op 29 januari 2008,
de secretaris, 							de burgemeester,
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