
De raad van de gemeente Roosendaal; 

 

Gelezen het voorstel van het college van 5 april 2011  

 

Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht als mede het gestelde in de 

Algemene subsidieverordening gemeente Roosendaal 2006 

 

Overwegende: 

•••• dat de raad, met het vaststellen van de contourennota herijking subsidiebeleid in 2004, 

heeft besloten dat er één regeling komt voor incidentele subsidies. In deze regeling 

worden de bestaande incidentele projectsubsidies samengevoegd en geactualiseerd; 

•••• dat het gewenst is dat in beleidsregels wordt vastgelegd op basis van welke criteria de 

aanvragen voor projectsubsidies eenmalige activiteiten worden geselecteerd en 

beoordeeld. 

 

Besluit vast te stellen de:  

 

Beleidsregels projectsubsidies eenmalige activiteiten 2012 Algemene subsidieverordening 

gemeente Roosendaal 2006 

 
Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 

 

Artikel 1: Begripsomschrijvingen 

a. Awb: Algemene wet bestuursrecht. 

b. AsR: Algemene subsidieverordening gemeente Roosendaal 2006. 

c. College: het college van burgemeester en wethouders van Roosendaal. 

d. Projectsubsidie: eenmalige activiteitensubsidie, een subsidie voor een eenmalige 

activiteit of voor een project met een eenmalig en/of experimenteel karakter.  

 

Artikel 2: Reikwijdte beleidsregels 

Deze beleidsregels zijn alleen van toepassing op aanvragen voor projectsubsidies, zoals 

bedoeld in artikel 1 sub d. 

 

Artikel 3: In behandeling nemen subsidieaanvragen (indieningstermijn, 

aanvraagformulier) 

Subsidieaanvragen worden in behandeling genomen als de subsidieaanvraag: 

a. op tijd binnen is: vóór 1 november 2011; 

b. door middel van het door het college vastgestelde aanvraagformulier projectsubsidies  

eenmalige activiteiten 2012 is ingediend en juist is ingevuld; 

c. volledig is: beschrijving geplande activiteit met gespecificeerde productbegroting; 

d. betrekking heeft op activiteiten die plaatsvinden tussen 1 januari 2012 en 31 december 

2012. 



Artikel 4: Subsidiegrondslag, rangschikking en verdeling en subsidiecriteria 

1. Subsidieaanvragen worden beoordeeld op grond van de ingevulde gegevens op het 

aanvraagformulier en het daarbij gevoegde activiteitenplan met productbegroting. 

2. De aanvragen worden in onderlinge vergelijking gerangschikt op basis van bij lid 3 

genoemde subsidiecriteria. Bij elk criterium wordt beoordeeld of de activiteit onvoldoende 

(1 punt), voldoende (2 punten), goed (3 punten) of zeer goed (4 punten) scoort. 

Het college rangschikt per beleidsveld alle aanvragen, die voor subsidie in aanmerking 

komen, zodanig, dat een activiteit hoger eindigt bij de rangschikking (meeste punten) 

naarmate beter wordt voldaan aan de subsidiecriteria. Deze methode heeft tot doel 

aanvragen in onderlinge concurrentie te beoordelen. Op volgorde van deze 

rangschikking wordt per beleidsveld subsidie verleend tot de beschikbare 

subsidiebedragen uitgeput zijn.  

 

3. Subsidiecriteria: 

a. Doelmatige uitvoering 

De activiteit wordt op een doelmatige wijze uitgevoerd. Dit wordt getoetst aan de hand 

van: 

- een concrete beschrijving van de activiteit 

- hoe de activiteit wordt uitgevoerd;  

- hoe de activiteit een bijdrage levert aan het realiseren van de doelstelling van het 

betreffende beleidsveld; 

- wie de activiteit uitvoert (gekwalificeerd / deskundig / ervaren personeel,  

medewerkers, vrijwilligers); 

- een overzicht van eerder uitgevoerde activiteiten. 

b. Bereik 

De activiteit een groot bereik heeft en/of op een specifieke doelgroep is gericht. Dit 

wordt getoetst aan de hand van de volgende meetbare resultaten bij de uitvoering van 

de activiteit: 

- het aantal inwoners uit de gemeente Roosendaal dat deelneemt en/of de activiteit 

bezoekt; 

- voor wie de activiteit toegankelijk is;  

- welke (nieuwe) doelgroepen worden bereikt.  

c. Ondernemerschap 

De aanvrager geeft invulling aan het ondernemerschap. Dit wordt getoetst aan de mate 

waarin de subsidieaanvrager nog andere inkomsten voor de uitvoering van de activiteit 

heeft, zoals: 

- inkomsten uit sponsoring, fondsen, andere subsidiegelden; 

- inkomsten uit entreegelden of deelnemersbijdragen; 

- inkomsten door samenwerking met andere organisaties. 

d. Originaliteit 

De activiteit origineel en vernieuwend is. Hierbij wordt gekeken in hoeverre de activiteit 

vernieuwend is of vernieuwende elementen heeft in vergelijking met het bestaande 

aanbod aan activiteiten. 

e. Samenwerking 

De activiteit wordt uitgevoerd in samenwerking met andere partijen en organisaties. 

f. Productbegroting 

Een reële verhouding tussen de kosten van de uit te voeren activiteit en het bereik. 



Artikel 5: Bevoorschotting projectsubsidies  

1. Bevoorschotting vindt als volgt plaats: 

a. Subsidies tot € 40.000,- :  

een percentage van 80% van het maximale verleende subsidiebedrag wordt in 

een keer uitbetaald .  

b. Subsidies vanaf € 40.000,-:  

een percentage van 90% van het maximale verleende subsidiebedrag wordt 

uitbetaald in gelijke maandelijkse termijnen gedurende de periode waarvoor de 

subsidie is verleend.  

2. Na de vaststelling van de subsidie wordt het bedrag, waar subsidieontvanger dan nog 

recht op heeft, uitgekeerd dan wel wordt het bedrag dat de subsidieontvanger op basis 

van de afrekening terug dient te betalen teruggevorderd.  

 

Artikel 6: Vaststellen van subsidie 

De maximale subsidie wordt in overeenstemming met de subsidieverlening vastgesteld 

indien en voor zover de activiteit voldoende aantoonbaar wordt behaald.  

 

Artikel 7: Afwijken van de bepalingen/hardheidsclausule 

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de subsidieaanvrager afwijken van de 

bepalingen in de Beleidsregels projectsubsidies 2012, indien toepassing van deze 

beleidsregels in dat concrete geval tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.  

 

Artikel 8: Subsidiabele activiteiten en maximaal beschikbare subsidiebedragen per 

beleidsterrein/veld 

1. In hoofdstuk 2 van deze beleidsregels worden per beleidsterrein/-veld de subsidiabele 

activiteiten genoemd.  

2. De maximaal beschikbare subsidiebedragen met betrekking tot de subsidiabele 

activiteiten zoals bedoeld in lid 1 worden uiterlijk 1 oktober 2011 door het College, binnen 

de kaders van de raad (voor zover van toepassing) vastgesteld en bekendgemaakt. 

3. De subsidiebedragen als bedoeld in lid 2 zijn onder voorbehoud van de definitieve  

vaststelling van de gemeentebegroting 2012. 



Hoofdstuk 2 Beleidsterreinen/velden 

Beleidsterrein: Kunst- en Cultuur 

1. Beleidsveld: Bibliotheekwerk  

Relevante nota:  

Cultuur in beweging, Cultuurnota 2007-2010 

 

Doelstellingen: 

Informatie en dienstverlening voor alle inwoners van de gemeente en dorpen in haar 

directe nabijheid in de vorm van een maatgericht pakket aan activiteiten. 

 

Subsidiabele activiteiten: 

Activiteiten gericht op twee kernfuncties uit de Richtlijn voor Basisbibliotheken:  

a) Kunst en Cultuur; 

b) Ontmoeting en Debat. 

2. Beleidsveld: Podiumkunsten  

Relevante nota:  

Cultuur in beweging, Cultuurnota 2007-2010 

 

Doelstellingen: 

Een brede programmering afgestemd op de Roosendaalse bevolking met haar 

verschillende doelgroepen. 

 

Subsidiabele activiteiten: 

Activiteiten gericht op producties op het gebied van theater, dans en muziek voor 

jongeren tot en met 12 jaar. 

3. Beleidsveld: Beeldende kunsten  

Relevante nota:  

Cultuur in beweging, Cultuurnota 2007-2010 

 

Doelstellingen: 

Het realiseren van kunstwerken in de openbare ruimte. 

 

Subsidiabele activiteiten: 

Activiteiten gericht op het realiseren van kunstwerken in de openbare ruimte. 

 



4. Beleidsveld: Cultureel erfgoed 

Relevante nota:  

Cultuur in beweging, Cultuurnota 2007-2010 

 

Doelstellingen: 

Het maken van lesmateriaal en het initiëren van activiteiten over de geschiedenis van 

stad en streek, dat aangeboden wordt aan het basis- en voortgezet onderwijs en andere 

doelgroepen. 

 

Subsidiabele activiteiten: 

a) Activiteiten gericht op het maken van lesmateriaal, dat aangeboden wordt aan het 

basis- en voortgezet onderwijs;  

b) Activiteiten gericht op het bevorderen van de kennis over de geschiedenis van stad 

en streek voor het basis- en voortgezet onderwijs en andere doelgroepen. 

5. Beleidsveld: Innovatie en economie 

Relevante nota:  

Cultuur in beweging, Cultuurnota 2007-2010  

 

Doelstellingen: 

Het versterken van de verblijfs- en cultuurwaarde van de binnenstad: Tongerloplein en 

omgeving. 

 

Subsidiabele activiteiten: 

Activiteiten gericht op het ontwikkelen van het Tongerloplein als stedelijk cultuurplein. 

6. Beleidsveld: Cultuurparticipatie, Educatie en Sociale samenhang 

Relevante nota:  

Cultuur in beweging, Cultuurnota 2007-2010 

 

Doelstellingen: 

Kansen voor iedereen: cultuur als bindmiddel in de wijken. 

 

Subsidiabele activiteiten: 

a) Activiteiten die aansluiten bij de culturele voorkeuren van de nieuwe Nederlanders;  

b) Activiteiten gericht om het stimuleren van festivals en evenementen op wijk- en 

buurtniveau; 

c) Activiteiten gericht op het organiseren en ondersteunen van cultuuraanbod op 

scholen. 



7. Beleidsveld: Jeugdtheaterschool 

Relevante nota:  

Cultuur in beweging, Cultuurnota 2007-2010 

 

Doelstellingen: 

Cultuurparticipatie verhogen bij doelgroepen 

 

Subsidiabele activiteiten: 

Theaterlessen- en voorstellingen voor de doelgroep van 6 tot 26 jaar. 

 

Beleidsterrein: Milieubeleid 

1. Beleidsveld: Milieubeheer 

Relevante nota: 

Milieubeleidsplan 2004-2008 

 

Doelstellingen: 

Inwoners van de gemeente Roosendaal natuur– en milieubewuster laten denken en 

handelen.  

 

Subsidiabele activiteiten: 

Activiteiten gericht op:  

a) klimaatverandering (expositie & lesprogramma); 

b) afval en groen (expositie & lesprogramma); 

c) luchtkwaliteit (expositie & deelname week van de vooruitgang; 

d) energie (expositie & energiemarkt in een wijk). 

 

Voorwaarde: 

In een subsidieaanvraag moeten alle subsidiabele activiteiten a t/m d opgenomen zijn. 



Beleidsterrein: Toerisme- en recreatiebeleid 

1. Beleidsveld: Toeristisch – recreatieve ontwikkeling 

Relevante nota: 

Het toeristisch-recreatief profiel voor de gemeente Roosendaal, 1998 

Evenementen in Roosendaal, deel A: Op weg naar een integraal Evenementenbeleid, 

2006 

 

Doelstellingen: 

Het bevorderen van het toerisme en recreatie door promotie van de gemeente en een 

verlenging van de verblijfsduur van bezoekers bevorderen. 

 

Subsidiabele activiteiten: 

Activiteiten gericht op de verdere ontwikkeling van de vrijetijdssector ten behoeve van 

een toenemend aantal (toeristische) overnachtingen. 

 

Beleidsterrein: Sportbeleid 

1. Beleidsveld: Sport algemeen  

Relevante nota:  

Voorzet op Maat, 2000 

 

Doelstellingen: 

De gemeente Roosendaal hanteert de volgende doelstelling ten aanzien van 

breedtesport: ‘Het van gemeentewege creëren van zo gunstig mogelijke voorwaarden 

voor sportbeoefening, waardoor participatie, betrokkenheid en verantwoordelijkheid van 

bewoners(organisaties), sportverenigingen e.d. toenemen en nieuwe initiatieven tot bloei 

komen’. 

 

Subsidiabele activiteiten: 

a) Voor de viering van een jubileum kan een jubileumsubsidie worden toegekend. Deze 

subsidie wordt alleen verstrekt bij de viering van een 25-jarig bestaan of een 

veelvoud daarvan (dus niet bij een 40-of 60-jarig jubileum) gerekend van de dag van 

oprichting. Het subsidiebedrag bedraagt € 250,-; 

b) Voor een wedstrijdbeker of gelijksoortige prijs kunnen sportverenigingen en 

instellingen een subsidie ontvangen van € 50,-. Deze subsidie wordt alleen verstrekt 

in het kader van activiteiten die plaatsvinden binnen de gemeente Roosendaal. Een 

instelling kan voor maximaal één beker of prijs per jaar subsidie ontvangen. De 

subsidie wordt uitbetaald na ontvangst van de nota; 

c) Sportverenigingen kunnen in aanmerking komen voor een subsidie in de kosten voor 

deskundigheidsbevordering. Onder deskundigheidsbevordering wordt verstaan het 

volgen van een cursus, meedoen aan een workshop e.d. door bestuursleden, 

kaderleden of vrijwilligers. Voorwaarde is dat betrokkenen de deskundigheid nodig 



hebben voor het uitoefenen van hun functie en werkzaamheden. Er wordt geen 

subsidie verstrekt als de deskundigheidsbevordering niet in het belang is van de 

instelling, niet past in de doelstelling van de instelling en niet aangemerkt kan worden 

als primair noodzakelijk voor de instelling. Het subsidiebedrag bedraagt 100% van de 

voor rekening van de vereniging blijvende kosten met een maximum van € 1.500,- 

per jaar; 

d) Activiteiten gericht op het laten kennismaken van de Roosendaalse jeugd tot en met 

12 jaar met een vorm van sport (Sportinstuif).  

e) Activiteiten gericht op het laten kennismaken van bijzondere doelgroepen (zoals 

mensen met een beperking en ouderen) met sport en bewegen in 

verenigingsverband dan wel anders- en ongeorganiseerd verband.  

 

Voorwaarde: 

Ad a t/m c) In een aanvraagformulier voor jubilea, bekers of  deskundigheidsbevordering 

moeten alleen de nummers 1 tot 4A en 5 ingevuld worden. 

 

 

Beleidsterrein: Minderhedenbeleid 
 

Relevante nota:  
Integratie Inclusief (2005) en lokaal Integratieactieplan 2009 - 2011 
 
Doelstellingen: 
a).  Het wegnemen van belemmeringen die allochtonen tegenkomen in hun functioneren in 
de Roosendaalse samenleving die leiden tot achterstanden op de verschillende 
beleidsterreinen. 
b)  Het bevorderen van participatie in de Roosendaalse samenleving door onder meer het 
vergroten van betrokkenheid, ontmoeting en participatie en sociale cohesie. Bijvoorbeeld via 
werk, opleiding, vereniging, sport of politiek. 
 
Om deze doelen te realiseren, kiest de gemeente Roosendaal voor een brede aanpak van 
integratievraagstukken. De brede aanpak houdt in dat de gemeente integratievraagstukken 
erkent op de verschillende beleidsterreinen. 
 
Subsidiabele activiteiten: 
Activiteiten die gericht zijn op de volgende thema’s:  
a) Inburgering en emancipatie van allochtonen. 
b) Voorkomen van marginalisering van allochtone jongeren. 
c) Toegankelijk maken van voorzieningen, organisaties en instanties in Roosendaal. 
d) Bevorderen van sociale cohesie in de Roosendaalse samenleving. 

 

 



Beleidsterrein: Wet maatschappelijke ondersteuning 

(WMO) 

1. Beleidsveld: Het bevorderen van sociale samenhang 

Relevante nota:  

Meerjarenbeleidsplan WMO 2008-2010 – Kansen voor iedereen 

 

Doelstellingen: 

De gemeente Roosendaal onderkent de belangrijke rol van haar inwoners t.a.v. 

leefbaarheid en sociale kwaliteit en stimuleert de eigen creativiteit en mogelijkheden van 

inwoners om hieraan een bijdrage te leveren. 

 

Subsidiabele activiteiten: 

a) Activiteiten gericht op het jongerenwerk; 

b) Activiteiten gericht op instandhouding en ontwikkeling van buurtcoaches; 

c) Activiteiten gericht op de ondersteuning van de bewonersplatforms. 

2. Beleidsveld: Preventieve ondersteuning van jeugdigen en ouders 

Relevante nota:  

Meerjarenbeleidsplan WMO 2008-2010 – Kansen voor iedereen 

Ruimte voor Jeugd  2004 – 2009 

Masterplan Rising Stars, 2009 

 

Doelstellingen: 

• De gemeente stelt prioriteit aan het, in samenwerking met de betrokken partijen, 

creëren van een lokaal en regionaal sluitend aanbod aan samenwerkende informele 

en formele jeugd- en  opvoedingsondersteuning. 

• Het Roosendaalse jeugdbeleid streeft naar de optimale ontplooiing en ontwikkeling 

van jeugd naar maatschappelijke zelfstandigheid en deelname aan het 

maatschappelijke leven. De gemeente wil dat bereiken door samen met ouders en 

betrokken partners condities te waarborgen die bijdragen aan: de fysieke en mentale 

gezondheid, kwalificerend onderwijs,draagkracht en economische zelfstandigheid 

door arbeid, betrokkenheid bij het maatschappelijke leven door participatie, een 

veilige fysieke omgeving, sociale veiligheid en stabiliteit, ruimte om te spelen, te 

sporten en te recreëren.  

 

Subsidiabele activiteiten: 

a) Activiteiten gericht op vroegtijdige signalering en snelle interventies tot het voorkomen 

van het ontsporen van jeugdigen; 

b) Activiteiten gericht op het bestrijden van taalachterstanden bij kinderen van 2-4 jaar. 

Het toeleiden naar voorschoolse educatie; 

c) Activiteiten gericht op jeugd- en opvoedingsondersteuning; 

d) Activiteiten: schoolproject voor groep 7 en 8 van het primair onderwijs gericht op 

criminaliteitspreventie ter verbetering van de relatie tussen school, gezin en politie. 



3. Beleidsveld: Het geven van informatie, advies en cliëntenondersteuning 

Relevante nota:  

Meerjarenbeleidsplan WMO 2008-2010 – Kansen voor iedereen 

 

Doelstellingen: 

Inwoners van Roosendaal een laagdrempelig toegang tot alle benodigde advies, 

informatie, ondersteuning en persoonlijke begeleiding op het brede gebied van de 

maatschappelijke ondersteuning, gecoördineerd vanuit het centrale Wmo-loket. 

 

Subsidiabele activiteiten: 

a) Activiteiten gericht op de instandhouding en ontwikkeling van het loket 

maatschappelijke ondersteuning; 

b) Activiteiten gericht op de uitvoering van de Wet Gemeentelijke 

Antidiscriminatievoorzieningen; 

c) Activiteiten gericht op de instandhouding en ontwikkeling van STA-teams, het 

ouderenadvieswerk en ondersteuning vanuit buurthuizen (inloopspreekuren). 

 

Voorwaarde:  

1. De spreekuren bij de subsidiabele activiteit a. moeten gevoerd worden vanuit de 

locatie “het Punt”. Dit moet blijken uit de subsidieaanvraag; 

2. Bij de subsidiabele activiteit c. onderdeel: “instandhouding en ontwikkeling van STA-

teams” hoort een programma van eisen. Dit programma van eisen moet gebruikt 

worden bij een subsidieaanvraag en kan worden aangevraagd via 

subsidies@roosendaal.nl onder vermelding van (aanvraag WMO: beleidsveld 3, STA-

teams).  

4. Beleidsveld: Het ondersteunen van mantelzorgers en van vrijwilligers 

Relevante nota:  

Meerjarenbeleidsplan WMO 2008-2010 – Kansen voor iedereen 

Beleidsnota Prestatieveld 4 – De ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers 2010-

2013 

Doelstellingen: 

• De gemeente Roosendaal geeft prioriteit aan het bevorderen van actief burgerschap 

en het in maatschappelijke verbanden participeren van haar inwoners. Roosendaal 

waardeert en stimuleert de maatschappelijke participatie van haar inwoners in de 

vorm van vrijwilligerswerk en informele netwerken en faciliteert en ondersteunt dit 

actief; 

• De gemeente stelt prioriteit aan het creëren van een lokaal op elkaar aansluitend 

aanbod rondom mantelzorg- en vrijwillige zorgondersteuning waarbij een nauwe 

samenwerking tussen partijen op het gebied van de informele zorg noodzakelijk is; 

• De gemeente Roosendaal wil mantelzorg als onmisbare functie beter leren kennen 

en waarderen en geeft daarbij prioriteit aan de wijkgerichte preventieve 

ondersteuning van mantelzorger. 

 

Subsidiabele activiteiten: 

a) Activiteiten gericht op mantelzorgondersteuning; 

b) Activiteiten gericht op vrijwillige zorg ondersteuning; 



c) Activiteiten gericht op vrijwilligersondersteuning. 

 

Voorwaarden: 

1. Voor  alle subsidiabele activiteiten a t/m c is een aparte subsidieaanvraag mogelijk. 

De activiteiten a en b kunnen eventueel gecombineerd aangevraagd worden. 

Activiteit c is alleen apart aan te vragen, niet gecombineerd met a en b; 

2. Bij deze subsidiabele activiteiten hoort per activiteit een programma van eisen. Deze 

programma’s van eisen moeten gebruikt worden bij een subsidieaanvraag en kunnen 

worden aangevraagd via subsidies@roosendaal.nl onder vermelding van (aanvraag 

WMO: beleidsveld 4. Hierbij aangeven voor activiteit a, b of c of a en b 

gecombineerd); 

3. Spreekuren bij de subsidiabele activiteit a. moeten uitgevoerd worden vanuit de 

locatie “Het Punt”. Dit moet blijken uit de subsidieaanvraag. 

5. Beleidsveld: Bevorderen deelname aan het maatschappelijke verkeer 

Relevante nota:  

Meerjarenbeleidsplan WMO 2008-2010 – Kansen voor iedereen 

 

Doelstellingen: 

De gemeente Roosendaal geeft prioriteit aan het ontwikkelen van sterke wijken en 

buurten, waar het goed wonen is voor mensen van alle generaties, met of zonder 

kwetsbaarheid of beperking. 

 

Subsidiabele activiteiten: 

a) Activiteiten gericht op het bevorderingen van deelname aan het maatschappelijk 

verkeer van mensen met een beperking, chronisch psychisch probleem of 

psychosociaal probleem; 

b) Activiteiten gericht op signalering van kwetsbare ouderen geborgd binnen de lokale 

structuur. 

 

 

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen 

 

Artikel 1: Inwerkingtreding 

Deze beleidsregels treden in werking op de dag nadat deze zijn bekendgemaakt en zijn voor 

het eerst onverkort toepasbaar op de voor het jaar 2012 aangevraagde of aan te vragen 

projectsubsidies eenmalige activiteiten. Dit onder gelijktijdige intrekking van: 

- De Beleidregels projectsubsidies 2006 (uitgezonderd het deel investeringssubsidie); 

- De Beleidsregels projectsubsidie “voormalige plustaken” 2010.  

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal van 1 

juni 2011 ; 

 

De griffier,                   De voorzitter, 


