Reg.nr.INTB-18-03898

Het college van burgemeester en wethouders van Oldenzaal;
geiet 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 ouderenorganisaties Oldenzaal 2019

Artikel1 Doelstelling
Op grond van deze subsidieregeling kan het college een subsidie verlenen aan ouderenorganisaties
voor het ontplooien van activiteiten gericht op de participatie van ouderen uit Oldenzaal.
Artikel 2 Begripsomschrijvingen
In
a.
b.
c.
d.

deze subsidieregeling wordt verstaan onder:
college: het college van burgemeester en wethouders;
de wet: de Algemene wet bestuursrecht;
ouderenorganisatie: een organisatie die -onverplicht en onbetaald- werkzaam is om
de sociale contacten en de maatschappelijke belangen van ouderen te bevorderen.

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 Criteria
1.

Er kan subsidie worden verleend aan een ouderenorganisatie voor in elk geval twee van de
onderstaande zaken:
a. het ontplooien van activiteiten gericht het bevorderen van de participatie van ouderen uit
Oldenzaal;
b. het in stand houden van een organisatie voor genoemde doelen;
c. het vergroten van de samenwerking tussen individuele ouderenorganisaties en ter bevordering
van de integratie tussen de organisaties en hun leden.
2. Er wordt geen subsidie verleend aan organisaties die reeds subsidie ontvangen van de gemeente
Oldenzaal of andere overheden voor vergelijkbare activiteiten.

Artikel 6 Grondslagen

en verdeling

Met betrekking tot deze subsidie geldt, indien het subsidieplafond het toelaat, de volgende verdeling
per kalenderjaar:
a. voor de apparaatskosten van een individuele ouderenorganisatie een bedrag van € 400,00 per
organisatie;
b. voor het geformaliseerde samenwerkingsverband van ouderenorganisaties een bedrag van
c. € 1.000,00;
d. het dan nag resterende deel wordt ten behoeve van de activiteiten verdeeld tussen de individuele
ouderenorganisaties op basis van ledenaantallen;
e. er wordt geen subsidie verleend voor feesten;
f. er wordt geen subsidie verleend voor consumpties, zoals hapjes en (alcoholische) dranken;
g. er wordt geen subsidie verleend voor reis- en verblijfkosten.
Artikel 7 Aanvraag
Sij de aanvraag dient de ouderenorganisatie het ledenaantal per 1 september in het jaar voorafgaand
aan het jaar waarvoor de subsidie wordt gevraagd aan te geven.
Artikel 8 De subsidieverlening en -vaststelling
ln de subsidieverlening, het antwoord van de gemeente op de subsidieaanvraag, staat de maximale
subsidie voor het betreffende subsidiejaar. Voar de verlening en vaststelling van de subsidie gelden
de regels van de Algemene subsidieverordening Oldenzaal 2017.
Artikel 9 Afwijkingsmogelijkheid
1. Het college kan afwijken van een of meerdere bepalingen in deze subsidieregeling.
2. In gevallen waarin deze subsidieregeling niet voorziet beslist het college.
Artikel10lnwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2019.
Artikel 11 Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling ouderenorganisaties Oldenzaal 2019.

Vastgesteld in de vergadering van 18 december 2018.
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