Reg.nr.INTS-18-03898

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

besluit:

vast te stellen de Subsidieregeling jeugdsport Oldenzaal 2019

Artikel1 Doelstelling
Op grand van deze subsidieregeling kan het college subsidie verstrekken aan sportverenigingen voor
de stimulering van sportbeoefening door jeugdleden.
Artikel 2 Begripsomschrijvingen
In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:
a. college: het college van burgemeester en wethouders;
b. Awb: de Aigemene wet bestuursrecht;
c. sportvereniging: vereniging met volledige rechtsbevoegdheid voor personen die
sport beoefenen en die statutair gevestigd is in Oldenzaal;
d. jeugdlid: lid van een sportvereniging, woonachtig in Oldenzaal, dat per 1 oktober van het
betreffende kalenderjaar de leeftijd van 18 jaar nag niet heeft bereikt.
Artikel 3 Reikwijdte
Tenzij in deze subsidieregeling anders is bepaald, laat deze subsidieregeling onverlet de
in de wet en in andere wettelijke voorschriften met betrekking tot subsidies opgenomen
bevoegdheden en verplichtingen.
Artikel 4 Subsidieplafond
Het college stelt jaarlijks het subsidieplafond vast.
Artikel 5 Grondslagen en verdeling
1.
2.

De subsidie wordt verstrekt op basis van het aantal jeugdleden, woonachtig in Oldenzaal, dat bij
de sportvereniging staat ingeschreven en binnen dat kader sport beoefent.
Het per subsidietijdvak van een kalenderjaar beschikbare bedrag als bedoeld in artikel 4, wordt
naar rato op basis van het aantal jeugdleden omgeslagen over alle aanvragen die binnen de
daarvoor in artikel 6 gesteide termijn volledig zijn ingediend.

Artikel 6 Aanvraag
1.

De aanvraag moet worden ingediend vóór 15 november in het jaar voorafgaand aan het jaar
waarvoor subsidie wordt aangevraagd.
2. De aanvraag moet worden ingediend door middel van een door het college vastgesteld
aanvraagformulier voor jeugdsportsubsidie;
3. Sij de aanvraag overlegt de aanvrager een ledenlijst vermeldende de jeugdleden per 1 oktober
van het betreffende kalenderjaar.

Artikel 7 De subsidieverlening

en -vaststelling

ln de subsidieverlening, het antwoord van de gemeente op de subsidieaanvraag, staat de maximale

subsidie voor het betreffende subsidiejaar. Voor de verlening en vaststelling van de subsidie gelden
de regels van de Aigemene subsidieverordening Oldenzaal 2017.
Artikel 8 Afwijkingsmogelijkheid
1.
2.

Het college kan afwijken van een of meerdere bepalingen in deze subsidieregeling.
In gevallen waarin deze subsidieregeling niet voorziet beslist het college.

Artikel 9 Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2019.
Artikel 10 Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling jeugdsport Oldenzaal 2019.

Vastgesteld in de vergadering van 18 december 2018.
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