Uitvoeringsregeling Breedtesportactiviteiten

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haarlem,
Gelet op
-

artikel 3, van de Algemene subsidieverordening gemeente Haarlem,
Raadsstuk Agenda voor de Sport 2015-2019, 'Samen Bewegen' d.d. 26 maart 2015 (2015/29476)

Overwegende dat het gewenst is sport- en beweegaanbieders te ondersteunen met subsidie voor
initiatieven die een bijdrage zullen leveren aan het sportieve klimaat in Haarlem
besluit vast te stellen de volgende regeling:
Uitvoeringsregeling Breedtesportactiviteiten
Artikel 1. Begripsomschrijving
In deze regeling wordt verstaan onder:
1. College: het college van burgemeester en wethouders van gemeente Haarlem
2. Algemene subsidieverordening (ASV): Algemene Subsidieverordening gemeente Haarlem
ingaande 1 december 2013
3. Breedtesport: sport die door alle lagen van de bevolking beoefend kan worden op amateurbasis
4. LHBT: lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders
Artikel 2. Doelstelling
Het doel van de regeling is:
Het ondersteunen van sport- en beweegaanbieders met subsidieverstrekking voor initiatieven die een
bijdrage leveren aan het sportieve klimaat van Haarlem.
Artikel 3. Doelgroep
1. De aanvraag kan gedaan worden door sport- en beweegaanbieders.
2. Subsidie kan worden aangevraagd door natuurlijke personen en rechtspersonen. Natuurlijke
personen kunnen alleen aanvragen in een samenwerkingsverband met een rechtspersoon.
Artikel 4. Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen
1. Voor subsidie komen de volgende activiteiten in aanmerking:
a. Breedtesportactiviteiten die additioneel zijn aan het reguliere aanbod
b. Activiteiten om sport en/of vrijwillige inzet te stimuleren en kader te versterken bij een
vereniging, in de stad of in een wijk
c. Ledenwerfactiviteiten
2. Het college kan besluiten voor andere dan de hierboven vermelde activiteiten subsidie te
verstrekken voor zover deze bijdragen aan het realiseren van het doel van de subsidie genoemd
in artikel 2.
Artikel 5. Nadere voorwaarden
1. Voor subsidie komen projecten en/of activiteiten in aanmerking die voldoen aan één of meer van
de volgende voorwaarden:
a. de activiteiten sluiten aan op actuele ontwikkelingen met maatschappelijke relevantie en
hebben een sociaal versterkend effect.

b. de activiteiten zijn gericht op sportparticipatie voor alle burgers, vooral voor inactieve jongeren,
ouderen, mensen met een geestelijke of fysieke beperking en/of activiteiten gericht op acceptatie
van de LHBT’s.
c. de activiteiten worden gekenmerkt door bijzondere vormen van samenwerking, bijvoorbeeld
tussen verschillende sportaanbieders, welzijnswerk, zorginstellingen, culturele organisaties,
scholen, woningbouwcorporaties, organisaties op het gebied van natuur en milieu of economie
(onder andere toerisme en justitie)..
2.
De activiteiten dienen plaats te vinden in Haarlem.
.
Artikel 6. Subsidieplafond
Het subsidieplafond voor de breedtesportactiviteiten is voor het jaar 2015 € 50.000. In geval het te
besteden bedrag hoger of lager uitvalt vanaf 2016, wordt dit opnieuw door het College bepaald.
Artikel 7. Subsidiebedrag
De subsidie bedraagt maximaal € 5.000,- per aanvraag.
Artikel 8. Weigeringsgronden
Onverminderd het bepaalde in artikel 8 van de ASV wordt de subsidieaanvraag in ieder geval
geweigerd indien:
a. niet wordt voldaan aan de subsidievoorwaarden of –criteria zoals genoemd in deze
uitvoeringsregeling
b. de aanvrager vóór de indieningstermijn gestart is met de uitvoering van de activiteiten waarvoor
e
subsidie wordt aangevraagd.(met uitzondering van de 1 helft van het jaar 2015).
Artikel 9. Procedure voor het indienen van een aanvraag
1. Aanvragen kunnen jaarlijks worden ingediend gedurende twee tijdvakken, te weten vóór 1 mei en
vóór 1 november. De subsidieaanvragen voor de eerste helft van het jaar 2015 dienen uiterlijk op
15 juli ingediend te zijn.
2. De aanvrager dient de aanvraag in met een aanvraagformulier dat juist en volledig ingevuld en
ondertekend is
3. De aanvrager dient bij het aanvraagformulier een begroting en projectvoorstel mee te sturen.
Artikel 10. Beoordeling van de aanvragen/criteria voor de beoordeling
1. Daags na de uiterste indieningsdatum worden aanvragen door een beoordelingscommissie
gerangschikt op grond van de volgende criteria:
a. Er moet worden voldaan aan de vereisten gesteld in de artikelen 4 en 5 van deze
regeling.
b. Bij meerdere aanvragers die voldoen aan de vereisten genoemd in a. wordt bij voorrang
subsidie verstrekt op aanvragen waarbij:
ii. extra aandacht wordt besteed aan sociale cohesie en leefbaarheid in de wijk;
iii. een buurtsportcoach wordt betrokken bij de aanvraag;
iv. de aanvrager voor het eerst subsidie voor sportactiviteiten aanvraagt;
v. de aanvrager zonder winstoogmerk werkt.
2. Aanvragen zullen worden beoordeeld door een beoordelingscommissie die bestaat uit personen
die geen subsidierelatie hebben met de gemeente Haarlem.
3. Indien bij het toekennen van een aanvraag het subsidieplafond wordt bereikt, wordt aan die
aanvraag maximaal het bedrag toegekend dat nog beschikbaar is zodat het subsidieplafond niet
wordt overschreden.

4. Het college beslist op een aanvraag om subsidie binnen 8 weken na de uiterste datum van
indiening genoemd in artikel 9 lid 1 van deze regeling.
Artikel 11. Betaling subsidie
Na het besluit tot toekenning wordt aan de subsidieontvanger een voorschot verleend van 100% van
het toegekende subsidiebedrag.
Artikel 12. Mededelingsplicht
Zodra aannemelijk is dat niet aan de subsidieverplichtingen zal worden voldaan informeert de
subsidieontvanger het college zo spoedig mogelijk schriftelijk, in ieder geval binnen 2
maanden na constatering.
Artikel 13 Verantwoording
1. Uiterlijk 13 weken na het verricht zijn van het project of de activiteiten dient de subsidieontvanger
een inhoudelijk verslag in, waaruit blijkt dat de activiteiten, waarvoor de subsidie is vastgesteld in.
2. De ontvanger van een subsidie welke direct wordt vastgesteld als bedoeld in artikel 14 lid 1 van
de algemene subsidieverordening is verplicht de administratie gedurende 4 jaar te bewaren ten
behoeve van de steekproef die het college periodiek ter controle uitvoert.
Artikel 14. Slotbepalingen
1. Deze regeling wordt na vaststelling door het college gepubliceerd in de Stadskrant en het GVOP.
2. Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dag van publicatie
3. Deze regeling wordt aangehaald als ‘Uitvoeringsregeling Breedtesportactiviteiten’.

