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Aan : Het college van burgemeester en wethouders 

CC : Team samenlevingszaken 

Van : R. de Gans 

Datum : 30 november 2015 

Onderwerp : Beleidsregel subsidie jaarwisseling 

Zaak : 15-18441 / Overig stuk intern\9654\1 

 

 

 

Team Samenlevingszaken/ IVR 

Product 11. Subsidie jaarwisseling 

Datum inwerkingtreding 1 december 2015 

Toekenningsperiode 5 jaar 

Juridische grondslag Algemene Subsidieverordening Neerijnen 

Vastgesteld door het college d.d. 30 november 2015 

Beschikbare budget € 4.750,= 

 

Het doel van deze subsidie is inwoners, met name jongeren, een alternatieve activiteit te bieden 

tijdens de jaarwisseling om daarmee eventuele overlast elders op straat te voorkomen. 

 

Artikel 11 Waarderingssubsidies voor activiteiten rond de jaarwisseling 

1. Activiteiten die worden georganiseerd in de nacht van 31 december op 1 januari, specifiek 

gericht op jongeren, kunnen in aanmerking komen voor een waarderingssubsidie. De 

activiteit is gericht op inwoners van de kern. 

2. a. Een waarderingssubsidie wordt alleen verleend: 

– als de activiteiten algemeen toegankelijk zijn voor inwoners van de betreffende kern; 

– als de activiteiten geacht kunnen worden een wezenlijke bijdrage te leveren aan het 

voorkomen van overlast (door jongeren) tijdens de jaarwisseling; 

– als er voor de activiteit een programma met begroting is ingediend, met specifiek aandacht 

voor openbare orde & veiligheid en alcoholmatiging; 

– als het aantal te verwachten bezoekers minimaal 25 bedraagt. 

b. Een waarderingssubsidie wordt niet verleend: 

– als de subsidie kan leiden tot winst van de rechtspersoon; 

– als het evenement een regionale uitstraling heeft; 

– als het evenement het maximum van 250 bezoekers overschrijdt. 

c. wanneer de subsidie verder strekt dan kostendekking kan een lagere subsidie worden 

vastgesteld  

3. Per kern wordt één activiteit gesubsidieerd, tenzij de portefeuillehouder Openbare Orde & 

Veiligheid (burgemeester) het wenselijk acht dat vanuit openbare orde & veiligheid 

meerdere subsidies worden verstrekt in een kern. Voor het organiseren van een activiteit 

ligt het eerste initiatief bij het dorpshuis of multi functioneel centrum. Wanneer het dorpshuis 

of multi functioneel centrum niet bij machte is, niet bereid is of het initiatief aan een ander 

organisatie laat, dan is de subsidie ook aan een andere rechtspersoon te verstrekken, bij 

voorkeur een stichting.  

4. Het beschikbare budget wordt jaarlijks bij de begroting vastgesteld door de gemeenteraad. 

a. Voor een reguliere openstelling is € 250,= beschikbaar, voor een reguliere openstelling 

met extra activiteit of vermaak (zoals live muziek, een cabaretier, etc.) is € 500,= 

beschikbaar. Voor een activiteit waar meer dan 100 bezoekers op af komen, is 
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aanvullend € 250,= beschikbaar. Voor maatregelen in het kader van openbare orde & 

veiligheid (toezicht middels beveiliging
1
) is in Haaften en Waardenburg aanvullend € 

500,= beschikbaar. 

b. Voor het geval bij de beslissing op subsidie aanvragen moet worden gekozen uit 

meerdere aanvragen, worden bij de te maken keuze onder andere de volgende 

aspecten betrokken: 

– het aantal bezoekers dat de activiteit naar verwachting zal trekken 

– de mate waarin de activiteit bijdraagt aan het voorkomen c.q. beperken van overlast 

tijdens de jaarwisseling. 

– de mate waarin de activiteit bijdraagt aan openbare orde & veiligheid.  

5. Bij verlening van de subsidie wordt een voorschot verstrekt. 

6. Een aanvraag voor een in dit artikel bedoelde subsidie dient uiterlijk negen (9) weken voor 

uitvoering van de activiteiten waarop de aanvraag betrekking heeft, te worden ingediend, 

uiterlijk 1 november.  

7. Aan het besluit waarbij een subsidie wordt verleend, wordt het voorschrift verbonden dat de 

aanvrager binnen twee (2) weken na uitvoering van de gesubsidieerde activiteiten, uiterlijk 

15 januari, schriftelijk aangeeft hoeveel bezoekers die activiteiten hebben getrokken, onder 

overlegging van enig bewijs daarvan, bijvoorbeeld in de vorm van een foto, film en 

rekeningen. Na het voldoen aan deze voorwaarde wordt het restant van de subsidie 

verstrekt. 

8. In specifiek gevallen kan de burgemeester of het college van burgemeester en wethouders 

de keuze maken wel of geen subsidie te verstrekken, ook al wordt niet voldaan aan 

bovenstaande voorwaarden. 

 

                                                      

1  eisen zoals gesteld in de Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus 


