Beleidsregel subsidie Gemeente Uithoorn 200 jaar
Voorwaarden voor subsidie van activiteiten in het kader van de viering van 200
jaar gemeente Uithoorn.
Op 29 mei 2019 heeft de raad besloten geld vrij te maken voor de viering van het jubileumjaar
Uithoorn 200 jaar. Voor subsidie van de diverse evenementen is een bedrag beschikbaar gesteld
van € 10.000,- in 2019 en € 30.000 in 2020.
Op grond van de Algemene Subsidieverordening Uithoorn 2012 artikel 2 lid 2 kan het college
beleidsregels vaststellen waarin de te subsidiëren activiteiten, de doelgroepen en de verdeling van
de subsidie per beleidsterrein zoals bedoeld in het eerste lid (artikel 2 ASV) worden omschreven.
Onder de volgende voorwaarden kan bij de gemeente Uithoorn subsidie aangevraagd worden voor
het organiseren van activiteiten die verband houden met en passen binnen de randvoorwaarden
en doelstellingen voor de viering van 200 jaar Gemeente Uithoorn.
De gemeente Uithoorn ondersteunt activiteiten die een positieve bijdrage leveren aan de
saamhorigheid en verbinding van de Uithoornse samenleving. Onder saamhorigheid wordt
verstaan: een samenleving die inwoners zien als levendig en waarbij zij zich uitgenodigd voelen
hier actief aan deel aan nemen. De activiteiten in het kader van 200 jaar gemeente Uithoorn
dragen bij aan het vergroten van het gebruik van sport-, cultuur-, of schoolvoorzieningen;

Criteria voor subsidieverlening:
• Het evenement, waarvoor subsidie wordt gevraagd, sluit aan bij de doelstellingen en
beleidslijnen van de gemeente Uithoorn.
• De aanvraag heeft betrekking op een activiteit die in het teken staat van Uithoorn 200 jaar.
• Initiatieven en evenementen worden door particulier(en), organisatiecomités, bedrijven of
via verenigingen, samenwerkingsverbanden en stichtingen georganiseerd.
• De aanvrager voegt een beschrijving van de activiteit toe (wat, waar, wanneer, voor welke
doelgroep, samenwerking met en de kosten) en/of levert een kopie van de aanvraag of
melding voor de evenementenvergunning aan.
• De subsidieaanvraag dient tenminste 4 weken voor het evenement ontvangen te zijn, er
dient gebruik gemaakt te worden van het daarvoor beschikbare aanvraagformulier te
downloaden via de website van de gemeente ;
• De aanvraag wordt ingediend via 200jaar@Uithoorn.nl.
• Maximale subsidie bedraagt € 1.000 per activiteit.
• Bij samenwerking met andere partijen en/of buurten en bij evenementen van enige omvang
kan de stuurgroep het maximumbedrag van de subsidie naar rato verhogen tot maximaal €
5000,-.
• Als de begroting van de activiteit hoger uitvalt dan de maximale subsidie dan dient de
organisatie van het evenement zelf voor cofinanciering te zorgen.
• De activiteit dient plaats te vinden binnen de periode 1 oktober 2019 t/m 30 september
2020.
• De stuurgroep Uithoorn 200 jaar (of de namens hen aangewezenen) adviseert binnen 4
weken na ontvangst van de complete aanvraag of deze wordt gehonoreerd.
• Aanvrager is ertoe gehouden het ‘Logo 200 jaar Gemeente Uithoorn’ uit te dragen bij
persuitingen en communicatie uitingen voor, tijdens en na het evenement; Het logo wordt
onder voorwaarden door de gemeente (digitaal) verstrekt.
• De organisator dient voor het te organiseren evenement een vergunning aan te vragen bij
gemeente Uithoorn (indien nodig) of melding te doen. Het formulier voor een melding of
vergunningaanvraag is te downloaden via de website van de gemeente.
• Indien het beschikbare subsidieplafond is bereikt wordt de aanvraag tot subsidieverlening
afgewezen. Behandeling van de aanvragen gaat op volgorde van binnenkomst.
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•

Indien en voor zover niet geregeld in deze voorwaarden voor subsidie
kan de stuurgroep, binnen de haar ter beschikking gestelde financiële
kaders bij uitzondering anders adviseren dan het hierboven gestelde.

Weigeringsgronden:
De gemeente kan de subsidie weigeren op de volgende gronden:
• De aanvraag is niet compleet
• Het evenement valt buiten de projectperiode.
• Het evenement levert naar het oordeel van de gemeente een onvoldoende positieve
waarde aan de doelstellingen van de viering van 200 jaar gemeente Uithoorn.
• Als er geen evenementenvergunning kan worden verleend of toestemming kan worden
gegeven voor het evenement.
• Als op andere wijze de kosten van het evenement kunnen worden gedekt.
• Als de aanvraag niet naar waarheid is ingevuld.
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