INTB-21-05008Subsidieregeling jeugdsport Oldenzaal 2019
collegebesluit

Het college van burgemeester en wethouders van Oldenzaal;
gelet op het bepaalde in titel 4.2 subsidies van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3 van de
Algemene subsidieverordening Oldenzaal 2017;

besluit:

vast te stellen de subsidieregeling BSO+ Oldenzaal

Artikel 1 Doelstelling
Op grond van deze subsidieregeling kan het college subsidie verstrekken aan Buiten Schoolse
Opvang aanbieders met een locatie in Oldenzaal voor de stimulering van deelname van kinderen die
gebruik maken van SBO de Windroos en een beroep willen doen op BSO.
Artikel 2 Begripsomschrijvingen
In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:
a. college: het college van burgemeester en wethouders;
b. Awb: de Algemene wet bestuursrecht;
c. BSO aanbieder: Buitenschoolse opvang instelling welke geregistreerd staat bij het Landelijke
Register Kinderopvang en die statutair gevestigd is in Oldenzaal;
d. deelnemer BSO+: Kind dat gebruik maakt van een betreffende BSO aanbieder en naar school
gaat op het Speciaal Basisonderwijs de Windroos.
Artikel 3 Beschikbare middelen
Het college stelt jaarlijks middelen beschikbaar tot een maximaal bedrag van € 14.500.
Artikel 4 Grondslagen en verdeling
1. De subsidie wordt verleend op basis van het aantal deelnemende BSO+-kinderen, woonachtig in
Oldenzaal, dat bij de BSO+-aanbieder staat ingeschreven op het betreffende kalenderjaar en
binnen dat kader gebruik maakt van BSO+.
2. Er worden voor maximaal 30 BSO+ deelnemers subsidieaanvragen gehonoreerd. Wat neerkomt
op een subsidie van maximaal € 483 per BSO+ deelnemer.
Artikel 5 Aanvraag
1. Op deze regeling is de Algemene subsidieverordening Oldenzaal 2017 van toepassing. Dit
betekend dat de aanvraag- verlenings- en vaststellingsprocedure van de Algemene
subsidieverordening Oldenzaal 2017 wordt gevolgd.
2. De aanvraag moet worden ingediend vóór 15 oktober voorafgaand aan het jaar waarop de
subsidie van toepassing is.
3. De aanvraag moet worden ingediend door middel van het door het college vastgestelde
aanvraagformulier subsidieverlening;
4. Bij de aanvraag overlegt de aanvrager een deelnemerslijst vermeldende de BSO+ deelnemers per
1 oktober van het betreffende kalenderjaar.

Artikel 6 Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking op 6 juli 2021.
Artikel 10 Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling BSO+ Oldenzaal.

Vastgesteld in de vergadering van 6 juli 2021.
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