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Cluster Cultuur
Datum inwerkingtreding
Toekenningsperiode
Juridische grondslag Algemene subsidieverordening Neerijnen

Subsidieverordening basisbibliotheek Rivierenland/Neerijnen
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REIKWIJDTE
Het college kan subsidie verlenen aan de volgende producten:

1. Bibliotheekwerk
2. Muzikale vorming
3. Amateur kunstbeoefening
4. Volkscultuur
5. Media
6. Cultuur algemeen

BELEIDSDOELSTELLING
- behoud van cultuurvoorzieningen die de gemeenschapszin versterken;
- stimuleren van actieve en passieve deelname van met name jongeren en ouderen aan het 

kunst- en cultuuraanbod;
- bijzondere aandacht voor amateurkunst- en cultuurbeoefening;
- spreiding van voorzieningen en participatie van burgers;
- bevorderen van kwaliteit en diversiteit van het kunst- en cultuuraanbod.
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 BELEIDSREGELS SUBSIDIE GEMEENTE NEERIJNEN

Cluster Cultuur
Product 1. Bibliotheekwerk

Datum inwerkingtreding
Toekenningsperiode
Juridische grondslag Subsidieverordening Basisbibliotheek Rivierenland/Neerijnen
Vastgesteld door college op
Subsidieplafond product

REIKWIJDTE
Bibliotheken en activiteiten ressorterend onder de Stg. Openbare Bibliotheek Rivierenland.

BELEIDSDOELSTELLING
Toegankelijk maken van het informatie- en literatuuraanbod voor de individuele burger, ondersteuning
bieden bij de persoonlijke ontwikkeling en helpen bij zelfredzaamheid van de burger.

RELATIES MET BESTAANDE BELEIDSKADERS
Nota Kunst en Cultuur:

- Stimuleren van actieve en passieve deelname van met name jongeren en ouderen aan het 
kunst- en cultuuraanbod.

- Spreiding van voorzieningen en participatie van burgers.
- Bevorderen van kwaliteit en diversiteit van het kunst- en cultuuraanbod.

Beleidsplan maatschappelijke ondersteuning (WMO):
- leefbaarheid;
- participatie.

SUBSIDIEVOORWAARDEN
Als overeengekomen in het samenwerkingsverband van gemeenten die de basisbibliotheek in stand 
houden.

SUBSIDIABELE ACTIVITEITEN
Als overeengekomen in het samenwerkingsverband van gemeenten die de basisbibliotheek in stand 
houden.

SUBSIDIESOORTEN
Normsubsidie: bedrag per inwoner van de gemeente Neerijnen.

SUBSIDIEGRONDSLAG
Een normbedrag van € 11,00 per inwoner (2006); nadere indexerings- en groei-afspraken in 
subsidieverordening en meerjarenconvenant

NADERE REGELS
De subsidieregeling is het gevolg van de samenwerkingsafspraken van 11 gemeenten in Rivierenland
met betrekking tot het instandhouden van een regionale bibliotheekfunctie. Om voor de uitvoerende 
organisatie in alle betrokken gemeente een uniforme subsidiegrondslag te bereiken, is besloten tot 
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een aparte subsidieverordening voor bibliotheekwerk die in alle betrokken gemeenten gelijkluidend is.
In 2010 wordt een meerjarenconvenant afgesloten waarin nadere (prestatie)afspraken worden 
vastgelegd.

AANVRAAG
Aanvraag vóór 1 april van het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor de subsidie wordt 
aangevraagd.

VERANTWOORDING
- Uiterlijk 1 april dient een inhoudelijk jaarverslag en een financieel verslag (jaarrekening) te 

worden overlegd.
- Uiterlijk 1 september dient een tussenrapportage over de eerste helft van het subsidiejaar te 

worden overlegd.

VERLENING
Het college beslist over de subsidieaanvragen die betrekking hebben op een volledig
kalenderjaar vóór 1 december van het voorafgaande jaar.

VASTSTELLING
- De subsidieontvanger dient uiterlijk 1 april na afloop van het jaar waarvoor de subsidie is 

verleend een aanvraag tot vaststelling in bij het college.
- De subsidie wordt vastgesteld en afgerekend per kalenderjaar op basis van het inhoudelijke 

en financiële verslag.
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BELEIDSREGELS SUBSIDIE GEMEENTE NEERIJNEN

Cluster Cultuur
Product 2. Muzikale vorming

Datum inwerkingtreding
Toekenningsperiode
Juridische grondslag Algemene subsidieverordening Neerijnen
Vastgesteld door college op
Subsidieplafond product

REIKWIJDTE
Verenigingen die zich uitsluitend of in hoofdzaak ten doel stellen te zingen in koorverband en/of die 
zich uitsluitend of in hoofdzaak ten doel stellen instrumentale muziek te maken in een harmonie, 
fanfarekorps, drumband en/of accordeonorkest.

BELEIDSDOELSTELLING
De subsidie is bedoeld om inwoners van de gemeente Neerijnen te ondersteunen in deelname aan 
het beoefenen van muziek in verenigingsverband. Met subsidiëring van fanfares en 
muziekverenigingen wordt tevens beoogd om de jeugd muzikale vorming te bieden.

RELATIES MET BESTAANDE BELEIDSKADERS
Nota Kunst en Cultuur:

- behoud van cultuurvoorzieningen die de gemeenschapszin versterken;
- stimuleren van actieve en passieve deelname van men name jongeren en ouderen aan het 

kunst- en cultuuraanbod;
- bijzondere aandacht voor amateur kunst- en cultuurbeoefening;
- bevorderen van kwaliteit en diversiteit van het kunst- en cultuuraanbod.

Beleidsplan maatschappelijke ondersteuning (WMO):
- leefbaarheid;
- participatie.

SUBSIDIEVOORWAARDEN
De activiteit dient raakvlakken te hebben met de beleidsdoelstelling.

SUBSIDIABELE ACTIVITEITEN
Activiteiten gericht op het beoefenen van zang in koorverband en instrumentale muziek in 
verenigingsverband. 

SUBSIDIESOORTEN
Normsubsidie (fanfares en muziekverenigingen).
Waarderingssubsidie (zangverenigingen)

SUBSIDIEGRONDSLAG
Fanfares en muziekverenigingen: totaal beschikbare subsidiebudget (tevens bekostigingsplafond) 
van € 9.300,00 voor alle fanfares en muziekverenigingen in de gemeente. Het subsidiebudget wordt 
verdeeld aan de hand van het aantal leden van de verenigingen en geldt daarmee als een 
normsubsidie.
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Zangverenigingen: waarderingssubsidie van € 195,50 per zangkoor.

NADERE REGELS
 de vereniging heeft tenminste 10 leden;
 de subsidie is uitsluitend bedoeld voor verenigingen die statutair gevestigd zijn in de 

gemeente Neerijnen;
 er wordt tenminste één openbaar optreden per jaar uitgevoerd;
 subsidie wordt voor een aaneensluitende periode van vier kalenderjaren verleend.

AANVRAAG
Aanvraag vóór 1 april van het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor de subsidie wordt 
aangevraagd.

VERANTWOORDING
Waarderingsubsidie: géén verantwoording achteraf.

Normsubsidie: beperkte inhoudelijke en financiële verantwoording uiterlijk binnen 5 maanden na 
afloop van het boekjaar. De gemeente controleert steekproefsgewijs de verantwoording en juistheid 
van de gehanteerde normen en kengetallen.

VERLENING
Het college beslist over de subsidieaanvragen die betrekking hebben op een volledig
kalenderjaar vóór 1 december van het voorafgaande jaar.

VASTSTELLING
Waarderingsubsidie: wordt direct bij verlening vastgesteld.

Normsubsidie: wordt direct vastgesteld aan de hand van omschreven kengetallen uit het jaar van de 
aanvraag. 

5



BELEIDSREGELS SUBSIDIE GEMEENTE NEERIJNEN

Cluster Cultuur
Product 3. Amateur kunstbeoefening

Datum inwerkingtreding
Toekenningsperiode
Juridische grondslag Algemene subsidieverordening Neerijnen
Vastgesteld door college op
Subsidieplafond product

REIKWIJDTE
Toneelverenigingen die zich uitsluitend of in hoofdzaak de beoefening van toneel op amateur 
grondslag ten doel stellen.

BELEIDSDOELSTELLING
De subsidie is bedoeld om inwoners van de gemeente Neerijnen te stimuleren deel te nemen aan het
beoefenen van toneel in verenigingsverband.

RELATIES MET BESTAANDE BELEIDSKADERS
Nota Kunst en Cultuur:

- Behoud van cultuurvoorzieningen die de gemeenschapszin versterken.
- Stimuleren van actieve en passieve deelname van men name jongeren en ouderen aan het 

kunst- en cultuuraanbod.
- Bijzondere aandacht voor amateur kunst- en cultuurbeoefening.
- Bevorderen van kwaliteit en diversiteit van het kunst- en cultuuraanbod.

Beleidsplan maatschappelijke ondersteuning (WMO):
- leefbaarheid;
- participatie.

SUBSIDIEVOORWAARDEN
De activiteit dient raakvlakken te hebben met de beleidsdoelstelling.

SUBSIDIABELE ACTIVITEITEN
Het beoefenen van amateur toneelkunst in verenigingsverband.

SUBSIDIESOORTEN
Waarderingssubsidie.

SUBSIDIEGRONDSLAG
Een bedrag van € 195,50 per vereniging.

NADERE REGELS
 De vereniging heeft tenminste 10 leden
 De subsidie is uitsluitend bedoeld voor verenigingen die statutair gevestigd zijn in de 

gemeente Neerijnen.
 Er wordt tenminste één openbaar optreden per jaar uitgevoerd. 
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 Subsidie wordt voor een aaneensluitende periode van vier kalenderjaren verleend.

AANVRAAG
Aanvraag vóór 1 april van het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor de subsidie wordt 
aangevraagd.

VERANTWOORDING
Waarderingsubsidie: géén verantwoording achteraf.

VERLENING
Het college beslist over de subsidieaanvragen die betrekking hebben op een volledig
kalenderjaar vóór 1 december van het voorafgaande jaar.

VASTSTELLING
Waarderingsubsidie: wordt direct bij verlening vastgesteld.
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 BELEIDSREGELS SUBSIDIE GEMEENTE NEERIJNEN

Cluster Cultuur
Product 4. Volkscultuur

Datum inwerkingtreding
Toekenningsperiode
Juridische grondslag Algemene subsidieverordening Neerijnen
Vastgesteld door college op
Subsidieplafond product

REIKWIJDTE
Organisaties die zonder winstoogmerk folkloristische activiteiten en evenementen uitdragen, 
bijvoorbeeld activiteiten ter viering en opluistering van Koninginnedag of het Fruitcorso

BELEIDSDOELSTELLING
De subsidie is bedoeld om inwoners van de gemeente Neerijnen te stimuleren deel te nemen aan 
folkloristische activiteiten en evenementen, bijvoorbeeld activiteiten ter viering en opluistering van 
Koninginnedag en het Fruitcorso

RELATIES MET BESTAANDE BELEIDSKADERS
Nota Kunst en Cultuur:

- behoud van cultuurvoorzieningen die de gemeenschapszin versterken;
- stimuleren van actieve en passieve deelname van men name jongeren en ouderen aan het 

kunst- en cultuuraanbod;
- bijzondere aandacht voor amateur kunst- en cultuurbeoefening;
- bevorderen van kwaliteit en diversiteit van het kunst- en cultuuraanbod.

Beleidsplan maatschappelijke ondersteuning (WMO):
- leefbaarheid;
- participatie.

SUBSIDIEVOORWAARDEN
De activiteit dient raakvlakken te hebben met de beleidsdoelstelling.

SUBSIDIABELE ACTIVITEITEN
Activiteiten die traditionele volksfeesten en folkloristische activiteiten en evenementen betreffen, in 
het bijzonder activiteiten ter viering en opluistering van Koninginnedag en het Fruitcorso

SUBSIDIESOORTEN
Normsubsidie

SUBSIDIEGRONDSLAG
Een bedrag van € 1,30 per basisschoolleerling per kern ter viering van Koninginnedag;
€ 2.000,00 voor de gemeentelijke Corsovereniging;

NADERE REGELS
Subsidie wordt voor een aaneensluitende periode van vier kalenderjaren verleend.

Dit geldt niet voor de Koninginnedag subsidie. Het college kan hiervoor nadere bepalingen vaststellen
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met betrekking tot beschikbaarstelling en besteding.

AANVRAAG
Aanvraag vóór 1 april van het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor de subsidie wordt 
aangevraagd.

VERANTWOORDING
Normsubsidie: beperkte inhoudelijke en financiële verantwoording uiterlijk binnen 5 maanden na 
afloop van het boekjaar. De gemeente controleert steekproefsgewijs de verantwoording en juistheid 
van de gehanteerde normen en kengetallen.

VERLENING
Het college beslist over de subsidieaanvragen die betrekking hebben op een volledig
kalenderjaar vóór 1 december van het voorafgaande jaar.

VASTSTELLING
Normsubsidie: wordt direct vastgesteld aan de hand van omschreven kengetallen uit het jaar van de 
aanvraag. 
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BELEIDSREGELS SUBSIDIE GEMEENTE NEERIJNEN

Cluster Cultuur
Product 5. Media

Datum inwerkingtreding
Toekenningsperiode
Juridische grondslag Algemene subsidieverordening Neerijnen
Vastgesteld door college op
Subsidieplafond product

REIKWIJDTE
Omroeporganisatie RTV Betuwe

BELEIDSDOELSTELLING
Het informeren van de inwoners van de gemeente Neerijnen over lokaal nieuws, actualiteiten
en achtergronden.

RELATIES MET BESTAANDE BELEIDSKADERS
Beleidsplan maatschappelijke ondersteuning (WMO)
Relaties met het prestatievelden leefbaarheid en participatie: het product draagt bij aan de sociale 
samenhang en leefbaarheid.

SUBSIDIEVOORWAARDEN
De organisatie verzorgt ter uitvoering van de beleidsdoelstelling:

- televisie-uitzendingen; 
- radio-uitzendingen;
- doorlopende tekstberichten.

SUBSIDIABELE ACTIVITEITEN

SUBSIDIESOORTEN
Budgetsubsidie

SUBSIDIEGRONDSLAG
Vastgesteld jaarlijks budget van € 1.150,00.

NADERE REGELS
Het commissariaat voor de media heeft gewijzigde richtlijnen uitgevaardigd. In 2010 zal een 
onderzoek worden ingesteld over mogelijke gevolgen.

AANVRAAG
- Aanvraag vóór 1 april van het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor de subsidie wordt 

aangevraagd.

VERANTWOORDING
Verantwoording uiterlijk binnen 5 maanden na afloop van het boekjaar met vermelding van 
prestatiegegevens, inhoudelijk jaarverslag en jaarrekening. 
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VERLENING
Het college beslist over de subsidieaanvragen die betrekking hebben op een volledig
kalenderjaar vóór 1 december van het voorafgaande jaar.

VASTSTELLING
Wordt vastgesteld en afgerekend per kalenderjaar op basis van inhoudelijk en financieel verslag.
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BELEIDSREGELS SUBSIDIE GEMEENTE NEERIJNEN

Cluster Cultuur
Product 6. Cultuur algemeen

Datum inwerkingtreding
Toekenningsperiode
Juridische grondslag Algemene subsidieverordening Neerijnen
Vastgesteld door college op
Subsidieplafond 
Projectsubsidie

REIKWIJDTE
Verenigingen, instellingen en/of personen die zich richten op incidentele of structurele culturele 
activiteiten voor inwoners van de gemeente Neerijnen. 

BELEIDSDOELSTELLING
Eenmalig ondersteunen van initiatieven die een culturele functie vervullen. 

RELATIES MET BESTAANDE BELEIDSKADERS
Nota Kunst en Cultuur:

- Behoud van cultuurvoorzieningen die de gemeenschapszin versterken.
- Stimuleren van actieve en passieve deelname van men name jongeren en ouderen aan het 

kunst- en cultuuraanbod.
- Bijzondere aandacht voor amateur kunst- en cultuurbeoefening.
- Bevorderen van kwaliteit en diversiteit van het kunst- en cultuuraanbod.

Beleidsplan maatschappelijke ondersteuning (WMO):
- leefbaarheid;
- participatie.

SUBSIDIEVOORWAARDEN
De activiteit dient raakvlakken te hebben met de beleidsdoelstelling.

SUBSIDIABELE ACTIVITEITEN
Activiteiten georganiseerd (door verenigingen) die bijdragen aan het bereiken van bovenstaande 
doelstellingen.

SUBSIDIESOORTEN
Projectsubsidie

SUBSIDIEGRONDSLAG
Door het college op grond van deze beleidsregel bij collegebesluit nader vast te stellen.

NADERE REGELS
Een projectsubsidie wordt eenmalig toegekend voor maximaal twee jaar.

Het bekostigingsplafond voor alle projectsubsidies wordt jaarlijks bij de begroting vastgesteld. Het 
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beschikbare totaalbudget voor projectsubsidies wordt in drie tranches van ieder 1/3 deel van het 
totaalbudget verdeeld.1 Dit om te voorkomen dat al in de eerste maanden van het jaar het 
bekostigingsplafond wordt bereikt. Niet bestede budgetten uit een voorgaande tranche worden binnen
het lopende begrotingsjaar overgeheveld naar een volgende tranche.

AANVRAAG
Projectsubsidie:
Aanvraag uiterlijk zes weken vóór aanvang van de te subsidiëren activiteit.

VERANTWOORDING
Projectsubsidie: beperkte inhoudelijke en financiële verantwoording binnen 3 maanden na afloop van 
de activiteit.

VERLENING
Het college beslist tijdig over de aanvragen voor een projectsubsidie. Bij aanvragen die uiterlijk zes 
weken voor aanvang van de activiteit zijn ingediend, beslist het college binnen zes weken. 

VASTSTELLING
Projectsubsidie: wordt direct bij verlening vastgesteld.

1 Voorbeeld: in enig jaar is € 1.500,-- beschikbaar voor projectsubsidies. De tranches lopen van januari t/m april, 
van mei t/m augustus en van september t/m december. Voor iedere tranche is tenminste € 500,-- projectsubsidie 
beschikbaar.
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