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Inleiding

Voor u ligt de subsidieregeling Sport en bewegen 2019 – 2020, behorend bij ‘Scoren met sport’, de Visie
op sport en bewegen Lansingerland. De regeling is een aanvulling op de Algemene Subsidieverordening
Lansingerland 2018. Op basis van deze subsidieregeling kunnen sportverenigingen en maatschappelijke
organisaties subsidie aanvragen voor het verrichten van activiteiten die bijdragen aan de doelen die zijn
opgenomen in de Visie op sport en bewegen. De kaders van de subsidie Sport en bewegen worden
gevormd door de Algemene Subsidieverordening Lansingerland 2018, de Visie op sport en bewegen en de
financiële kaders. In dit hoofdstuk gaan we in op deze kaders.

1.1

Doelstelling subsidieregeling

De subsidieregeling geeft het inhoudelijk kader waarbinnen sportverenigingen en maatschappelijke
organisaties een subsidie kunnen aanvragen. Dit kader heeft een tweeledige functie:
 De subsidieregeling geeft duidelijkheid aan de aanvrager. Aanvragers van subsidie kunnen in dit
document zien welk soort activiteiten in aanmerking komen voor subsidie en aan welke
voorwaarden de subsidieaanvraag moet voldoen. Het is voor aanvragers van subsidie belangrijk
dat zij in hun aanvraag goed uitleggen waarom zij in aanmerking komen voor een subsidie.
 De subsidieregeling biedt duidelijkheid bij de beoordeling van de subsidieaanvragen voor de
gemeente. De subsidieregeling is een transparant toetsingskader bij de beoordeling van
subsidieaanvragen en de verdeling van de middelen. Doelmatigheid en rechtmatigheid zijn twee
belangrijke uitgangspunten die de gemeente hanteert in het gehele subsidieproces.

1.2

Procedureel kader: Algemene Subsidieverordening Lansingerland 2018

De gemeenteraad van Lansingerland stelde op 26 januari 2017 de Algemene subsidieverordening 2018
(ASV 2018) vast. Een Algemene Subsidieverordening is de hoofdstructuur van het subsidieproces en bevat
de kaders en richtlijnen voor het aanvragen, weigeren, verlenen en vaststellen van subsidies op de
verschillende beleidsterreinen van de gemeente. De beleidsinhoudelijke elementen worden vervolgens in
subsidieregelingen vastgelegd, die worden vastgesteld door het college. De subsidieregeling Sport en
bewegen is onlosmakelijk verbonden de Visie op sport en bewegen ‘Scoren met sport’. De activiteiten
waarvoor een subsidie wordt aangevraagd dienen een bijdrage te leveren aan de doelen in deze visie.

1.3

Inhoudelijk kader: Visie op sport en bewegen ‘Scoren met sport’

Voor de subsidie Sport en bewegen heeft de gemeente Lansingerland een hoofddoel: Wij stimuleren dat
de inwoners van Lansingerland voldoende sporten en bewegen.

1.4

Financieel kader: Beschikbare budgetten

De gemeente stelt jaarlijks het subsidiebudget voor Sport en bewegen vast. Het budget voor deze
subsidie kan jaarlijks verschillen en is onder andere afhankelijk van de ambities en doelen voor het
betreffende jaar en de financiële situatie van de gemeente.
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Subsidieproces

Het subsidieproces voor de subsidie Sport en bewegen bestaat uit de volgende vier stappen.

1
Aanvragen
2.1

2
Beoordelen

3
Toekennen en beschikken

4
Verantwoording

Aanvragen

Om in aanmerking te komen voor een subsidie Sport en bewegen dient de organisatie minimaal zes weken
voorafgaand aan de activiteit de aanvraag in. De organisatie toetst in eerste instantie zelf aan de hand
van deze subsidieregeling of de betreffende activiteit in aanmerking komt voor een subsidie. De basisregels staan opgenomen in de Algemene wet bestuursrecht, titel 2, en de Algemene Subsidieverordening
2018. De aanvullende criteria staan opgenomen in hoofdstuk 3 van deze subsidieregeling.
Wanneer een aanvrager verwacht in aanmerking te komen voor een subsidie, kan deze een aanvraag
indienen via de website www.lansingerland.nl/sportsubsidie. De organisatie kan een subsidieaanvraag
alleen indienen met een elektronisch aanvraagformulier en met de gevraagde bijlagen (zie hoofdstuk 3
voor de voorwaarden).

2.2

Beoordelen

Nadat de aanvraag is ingediend, toetsen wij allereerst of de aanvraag compleet is en juist is ingediend.
Daarna nemen we de aanvraag inhoudelijk in behandeling. We toetsen de aanvraag aan de inhoudelijke
criteria, op basis van het aanvraagformulier en het ingediende activiteitenplan. Daarna beoordelen we
welk deel van de aanvraag voor subsidie in aanmerking komt. We berekenen het subsidiebedrag op basis
van een begroting en activiteitenplan bij de aanvraag van een organisatie. De hoogte van het subsidiebedrag bepalen we mede op basis van de mate waarin de aanvraag aan de voorwaarden voldoet en het
uiteindelijk beschikbare budget. We houden rekening met de diversiteit in vraag en aanbod en met een
verdeling van het aanbod over verschillende doelgroepen.

2.3

Toekennen en beschikken

Bij een toekenning ontvangt de aanvrager een beschikking. Hierin staat opgenomen welk bedrag de
aanvrager aan subsidie ontvangt en voor welke activiteit.
Hardheidsclausule
Het college van B&W behoudt zich het recht voor om op onderdelen af te wijken van het daarin
gestelde kader indien maatschappelijke ontwikkelingen of onvoorziene omstandigheden hiertoe
aanleiding geven.

2.4

Verantwoording

Alle subsidies tot maximaal € 2.500 (waarderingssubsidie) stellen wij direct vast. U hoeft dus achteraf
geen financiële verantwoording in te leveren. U bent wel verplicht om binnen acht weken na de start van
de activiteit een inhoudelijke verantwoording in te dienen. Deze verantwoording bestaat uit:
1. Een kort verslag van de activiteit, dit kan zowel in woord als in beeld (zoals foto’s, YouTubefilmpje);
2. Een opgave van het aantal deelnemers, betrokken vrijwilligers en het aantal bezoekers;
3. Een uitleg over wat de activiteit op langere termijn oplevert. Zijn er vervolgafspraken gemaakt
of wordt de activiteit nogmaals herhaald?
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Voorwaarden

Wij toetsen een subsidieaanvraag aan de algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn opgenomen
in de Algemene Subsidieverordening 2018. Daarnaast hebben we voorwaarden geformuleerd voor
subsidies behorend bij de Visie op sport en bewegen ‘Scoren met sport’. Binnen deze regeling vallen
alleen subsidies voor activiteiten die een bijdrage leveren aan de doelen die zijn opgenomen in deze
visie.
Hoofddoel
Wij stimuleren dat de inwoners van Lansingerland voldoende sporten en bewegen
Ambitieniveau
De initiatieven dragen bij aan
het laten sporten en bewegen
van de inwoners.

Waar moet de inzet een bijdrage aan leveren?
De activiteit moet bijdragen aan het (structureel) in beweging krijgen
van kwetsbare doelgroepen.

Het opstarten van initiatieven die sport en bewegen stimuleren
Type activiteiten

Voorwaarden

Activiteiten gericht op stimuleren van sport en bewegen
 Het organiseren van een sport- en/of beweegactiviteit gericht op het
structureel in beweging krijgen van mensen die niet of nauwelijks sporten of
bewegen. De sport- en/of beweegactiviteit levert een bijdrage aan het
structureel in beweging krijgen van een van de volgende doelgroepen:
Jeugd van 14 tot en met 17 jaar;
Mensen met een kleine beurs (maximaal 130% van het minimum
inkomen);
Mensen met een aantoonbare beperking bij reguliere sportbeoefening;
Senioren (67+).
 De sportsubsidie is een opstartsubsidie om een impuls te geven aan sport- en
beweegactiviteiten. De beweeg- of sportactiviteit krijgt vervolgens een
structureel karakter (financieel onafhankelijk van de gemeente).
 De sportsubsidie is een incidentele subsidie en is niet bedoeld voor het
structureel financieren van sportactiviteiten.
 Een sportorganisatie komt voor maximaal 1 activiteit per jaar in aanmerking
voor een sportsubsidie.
 De termijn voor het indienen van een aanvraag is uiterlijk zes weken voor de
aanvang van de sportactiviteit.
 De sportactiviteit wordt georganiseerd voor inwoners uit Lansingerland.
 De sportactiviteit draagt bij aan de gemeentelijke doelstellingen, zoals
opgenomen in de Sportvisie en is gericht op de breedtesport.
 In de aanvraag worden de sportactiviteit en het verwachte resultaat
duidelijk omschreven.
 Indien er sprake is van samenwerking met andere (maatschappelijke)
organisaties omschrijft de aanvrager deze samenwerking in de aanvraag.
 De sportactiviteit wordt in groepsverband georganiseerd en wordt onder
deskundige begeleiding uitgevoerd.
 In de aanvraag moet duidelijk worden aangegeven voor hoeveel deelnemers
de sportactiviteit is.
 De deelnemers betalen een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage staat in
verhouding met de totale begroting van de sportactiviteit.*
 De sportactiviteit sluit aan bij de vraag onder inwoners en is aanvullend op
het bestaande aanbod.
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Budget

De aanvrager stelt na afloop van de sportactiviteit fotomateriaal en een kort
verslag met het aantal deelnemers van de sportactiviteit beschikbaar aan de
gemeente.
 Bij de uitvoering van de sportactiviteit moet duidelijk zijn dat de gemeente
heeft bijgedragen, bijvoorbeeld door vermelding op de website, social media
of een poster.
De gemeenteraad stelt jaarlijks een maximaal subsidiebedrag vast voor sport. Dit
bedrag vormt het subsidieplafond voor het toekennen van de subsidiebedragen
voor sport- en beweegactiviteiten. Het totale bedrag voor 2019 en 2020
bedraagt: € 20.000,-. Voor 2019 € 10.000,- en voor 2020 ook € 10.000,-.
De aanvrager kan bij een (subsidie)aanvraag aanspraak maken op maximaal
€ 2.500,- per sportactiviteit. De hoogte van de afzonderlijke sportsubsidies wordt
bepaald op basis van de mate waarin de aanvraag aan de voorwaarden voldoet.
De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Wanneer het
subsidieplafond in een jaar is bereikt, worden nieuwe subsidieverzoeken op basis
van de regeling afgewezen.
* De sportsubsidie én de eigen bijdrage van de deelnemers mogen samen niet
meer zijn dan de totale begroting van de sportactiviteit.
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