Reg.nr.INTB-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 jubilea Oldenzaal 2019

Artikel1 Doelstelling
Deze regeling richt zich op het tot uitdrukking brengen van de gemeentelijke waardering voor de inzet
van de in deze gemeente werkzame stichtingen en verenigingen.
Artikel 2 Begripsomschrijvingen
In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:
a. college: het college van burgemeester en wethouders;
b. de wet: de Aigemene wet bestuursrecht.
Artikel3 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. De regeling is gericht op stichtingen en verenigingen die statutair in Oldenzaal
gevestigd zijn.
Artikel 4 Subsidieaanvraag
1.

De vereniging of stichting die een subsidieaanvraag indient maakt gebruik van het door het college
vastgestelde aanvraagformulier subsidie jubilea.
2. De subsidieaanvraag dient uiterlijk acht weken voorafgaand aan de jubileumdatum te worden
ingediend.
Artikel 5 Criteria
Alle verenigingen en stichtingen die statutair in Oldenzaal zijn gevestigd en activiteiten organiseren die
van maatschappelijk belang zijn voor Oldenzaal of haar burgers kunnen voor de viering van jubilea
voor subsidie in aanmerking komen, wanneer:
1. het een jubileum betreft van 25, 50, 75, 100 en iedere 50 jaar daarboven;
2. bij carnavalsverenigingen het een jubileum betreft van 22, 55, 77, 99 en iedere 55 jaar daarboven;
3. de stichting of vereniging publiciteit en aandacht schenkt aan het jubileum;
4. de subsidie voor het jubileum ten goede komt aan de samenleving.

Artikel 6 Grondslagen
1.
2.
3.
4.
5.

en verdeling

Voor een 25-jarig jubileum, respectievelijk een 22-jarig jubileum van een carnavalsvereniging
is
een bed rag van € 125,00 beschikbaar;
voor een 50-jarig jubileum, respectievelijk een 55-jarig jubileum van een carnavalsvereniging
is
een bed rag van € 250,00 beschikbaar;
voor een 75-jarig jubileum, respectievelijk een 77-jarig jubileurn van een carnavalsvereniging
is
een bedrag van € 375,00 beschikbaar;
voor een 100-jarig jubileum, respectievelijk een 99-jarig jubileum van een carnavalsvereniging
is
een bedrag van € 500,00 beschikbaar;
voor iedere 50 jaar respectievelijk 55 jaar daarboven € 125,00 extra.

Artikel 7 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 8 Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2019.

Artikel 9 Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als Subsidieregeling

Vastgesteld in de vergadering van 18 december 2018.

Het college van burgemeester en wethouders

de burgemeester

2

jubilea Oldenzaal 2019.

