
Subsid ieregel i ng 2017 -2020

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Geldrop-Mierlo;

gelet op de bepalingen van litel4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3 van de
Algemene Subsidieverordening Geldrop-Mierlo 2017 waarin is bepaald dat het college nadere
regels kan vaststellen over de activiteiten en de doelgroepen die in aanmerking komen voor
subsidie, de subsidieberekening en de reserveringen en het eigen vermogen van
gesubsidieerde rechtspersonen ;

overwegende dat voor rechtspersonen die jaarlijks minder subsidie ontvangen dan
€ 50.000,-- nadere regels voor de subsidieberekening moeten worden vastgesteld;

besluit:

vast te stellen de volgende regeling: "Subsidieregeling 2017-2020"

Artikel I Doelstelling
1. ln deze regeling is vastgelegd:

a. hoe de subsidies worden berekend voor rechtspersonen die jaarlijks minder dan € 50.000
subsidie ontvangen;

b. hoe wordt omgegaan met aanvragen voor eenmalige subsidies;
c. welke grenzen worden gehanteerd bij de vermogensvorming door een rechtspersoon die

subsidie ontvangt.

Artikel 2 Jaarlijkse subsidie
1. De jaarlijkse subsidie wordt verleend voor maximaal 4 jaren
2. De jaarlijkse subsidie bestaat uit maximaal 3 componenten:

a. Basissubsidie;
b. Activiteitensubsídie;
c. Huisvestingssubsidie.

Artikel 3 Basissubsidie
1. Een basissubsidie wordt toegekend als een rechtspersoon wordt ingedeeld in een

activiteitencategorie zoals genoemd in artikel 4 lid lvan deze regeling.

Artikel 4 Activiteitensubsidie
1. Een rechtspersoon kan in één van de volgende activiteitencategorieën worden ingedeeld en

uitsluitend voor de activiteiten uit die betreffende categorie een subsidie ontvangen:
a. Sport.
b. SociaalCultureel.
c. Vorming en educatie.
d. Cultuur.
e. Zorg en belangbehartiging.
f. Evenementen.
g. Duurzaamheid.

2. Aan de hand van de activiteitencategorieën stelt het college normbedragen vast. Deze zijn
vastgelegd in de lijst Normbedragen 2017-2020. De lijst Normbedragen2}l7-2020 is opgenomen
in bijlage A en maakt deel uit van deze regeling.
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Artikel 5 Huisvestingssubsidie
1. lndien de activiteiten van een rechtspersoon, naar het oordeel van het college, huisvesting

noodzakelijk maakt, kan een tegemoetkoming in de huisvestingskosten worden toegekend.

2. Een huisvestingssubsidie wordt alleen toegekend indien activiteiten worden uitgevoerd in een

welzijns- of sportaccommodatie, opgenomen in bijlage B. Deze bijlage maakt deel uit van deze

regeling.
3. Een huurder of eigenaar van een welzijns- of sportaccommodatie kan in aanmerking komen voor

een subsidie, indien aan de volgende criteria wordt voldaan:
a. De accommodatie moet gelegen zijn binnen de grenzen van de gemeente Geldrop-Mierlo;

b. De accommodatie dient te voldoen aan een behoefte voor de inwoners van Geldrop-

Mierlo;
c. ln het geval van particulier eigendom worden alle benodigde (financiële) gegevens aan

het college verstrekt die nodig zijn om te bepalen of een accommodatie gesubsidieerd

wordt en zo ja, de hoogte van de toe te kennen subsidie;
d. ln en/of op de accommodatie worden voornamelijk activiteiten uitgevoerd, die op basis

van de Algemene Subsidieverordening Geldrop-Mierlo 2017 worden gesubsidieerd;

e. De accommodatie is primair bedoeld voor het huisvesten van sport en/of sociaal-culturele

activiteiten. Accommodaties die commercieel geëxploiteerd worden - dus met

winstoogmerk - komen niet in aanmerking voor subsidie.
4. Voor accommodaties in gemeentelijk eigendom bedraagt de subsidie een percentage van 81,74

van de verschuldigde huur.
5. Voor accommodaties in particulier eigendom wordt de hoogte van de subsidie individueel bepaald.

Artikel 6 Waarderingssubsidie
1. ln afwijking van artikel 2 van deze regeling heeft het college de mogelijkheid om een

waarderingssubsidie toe te kennen,
2. Een waarderingssubsidie wordt toegekend als waardering voor een initiatief. Hierbijwordt een

rechtspersoon niet in een activiteitencategorie zoals genoemd in artikel 2, ingedeeld.

3. Een waarderingssubsidie kan jaarlijks of eenmalig worden verstrekt.

Artikel 7 Eenmalige subsidie
1. Voor aanvragen om een eenmalige subsidie worden de volgende criteria gehanteerd:

a. De activiteit moet van direct gemeentelijk belang zijn;

b. moet toegankelijk zijn voor de gehele bevolking van de gemeente Geldrop-Mierlo;

c. moet iets toevoegen aan het bestaande aanbod in de gemeente;

d. mag niet vallen onder het reguliere aanbod van de aanvrager;

e. moet prioriteit hebben van het college in het geval dat het college een prioriteitstelling

hanteert;
f. kan niet door de rechtspersoon zelf (geheel) bekostigd worden;
g. er moet sprake zijn van meerdere inkomstenbronnen;
h. moet kunnen worden gesubsidieerd binnen de door de raad beschikbaar gestelde

middelen voor toekenning van eenmalige subsidies.

Artikel I Verantwoording en terugvordering eenmalige subsidie
1. Het college kan bij het verstrekken van subsidie vragen om een verantwoording achteraf. ln de

toekenningsbeschikking is opgenomen op welke wijze de verantwoording moet geschieden.

2. Als richtlijn wordt gehanteerd dat voor subsidiebedragen van € 1.000,-- of minder een inhoudelijk

verslag volstaat, en voor bedragen boven € 1.000,-- ook een financieel verslag moet worden

ingediend.
3. Als een activiteit niet of slechts voor een klein deel of tegen aanmerkelijk minder kosten dan

geraamd heeft plaatsgevonden, kan subsidie worden teruggevorderd.



Artikel 9 Vorming van reserves
1. Dit artikel is van toepassing op organisaties die op grond van artikel artikel 13, derde lid, van de

Algemene subsidieverordening Geldrop-Mierlo 2017 een balans dienen te overleggen. Deze
verplichting geldt voor rechtspersonen die een jaarlijkse subsidie ontvangen van € 5.000,- of
meer.

2. Het vormen van reserves voor specifieke doeleinden, de zogenaamde bestemmingsreserves, is
toegestaan op voorwaarde dat in de balans en de toelichting op de balans de omvang en het doel
van die reserves wordt aangegeven en wordt toegelicht.

3. Het college kan maxima stellen aan de omvang van de bestemmingsreserves.
4. Naast de in lid 1 genoemde toegestane bestemmingsreserve is de subsidieontvanger gerechtigd

een exploitatieoverschot te bestemmen tot egalisatiereserve zoals bedoeld in artikel 4:72van de
Algemene wet bestuursrecht, tenzij het overschot ontstaat als gevolg van het niet uitgevoerd
hebben van activiteiten of het niet nakomen van voorwaarden en prestaties die zijn verbonden
aan de subsidieverstrekking.

5. De egalisatiereserve mag maximaal lSo/o van de jaarlijkse exploitatielasten bedragen, tenzij in de
beschikking tot subsidieverlening anders is bepaald. Uitgegaan wordt van de gemiddelde

exploitatielasten op basis van de laatste 2 jaren.

6. lndien het in |id 1 genoemde maximum tot gevolg heeft dat de egalisatiereserve naar het oordeel
van het college buitensporig genoemd kan worden in verhouding tot de door de uit te voeren
activiteiten, kan het college een lager percentage vaststellen.

7. Als een rechtspersoon een hogere egalisatiereserve vormt dan toegestaan dan kan dit leiden tot
een lagere subsidievaststelling of tot een intrekking of wijziging van de subsidieverlening.

Artikel 10 Minimum aantal leden
1. De activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd moeten in overuvegende mate zijn gericht op

de gemeente of haar ingezetenen en voldoende aan hen ten goede komen. Verenigingen met een
te klein aantal leden afkomstig uit de gemeente Geldrop-Mierlo, in absolute of in relatieve zin,
komen niet voor subsidie in aanmerking.

2. Als richtlijn wordt gehanteerd dat een vereniging minimaal l5 contributie betalende leden moet
hebben en minimaal60 o/o van de leden uit de gemeente Geldrop-Mierlo moet komen.

Artikel l1 Terugloop jeugdleden
1. Bij een terugloop van het aantal jeugdleden tijdens de lopende subsidieperiode van vier jaar,

waarvoor een beschikking tot subsidieverlening is verstrekt:
a. stelt de subsidieontvanger het college zo spoedig mogelijk hiervan schriftelijk in kennis;
b. stelt het college de subsidie - die voorafgaand aan de constatering/melding van de

terugloop van het aantal jeugdleden is verleend - achteraf niet lager vast en zal het te veel
ontvangen subsidiebedrag niet terugvorderen, tenzij de subsidieontvanger heeft verzuimd
dit tijdig te melden aan het bestuursorgaan;

c. voert het college de actualisatie van het aantaljeugdleden wel door bij de bevoorschotting
van de subsidie in het nog resterende aantal jaren van de subsidieperiode (of een nieuwe
vierjarige periode),

d. zal het college voor het nog resterende aantaljaren in de lopende subsidieperiode het
recht op subsidie herzien;

¡ als er sprake is van een terugloop van 10o/o of meer én het te veel verstrekte
subsidiebedrag groter of gelijk is aan € 500,-- (per jaar);

o als het aantaljeugdleden is teruggelopen naar 0 (ongeacht percentage en te veel
verstrekte subsidie).

2. Dit artikel is alleen van toepassing op sportorganisaties en harmonieën/fanfares die een bedrag
per jeugdlid ontvangen en een subsidie van € 5.000 of meer op jaarbasis.



Artikel l2 Slotbepalingen
1. Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2017 en geldt tot en met 31 december 2020.
2. Deze regeling is van toepassing op subsidies die betrekking hebben op de jaren 2017 tot en met

2020.
3. De "Beleidsregelvoor het afwijzen en toekennen van incidentele subsidieverzoeken" wordt

ingetrokken op 1 januari 2017.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 24 januari 2O17

Burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo,

J.H.M Vlerken .H4
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BIJLAGE A.
Norm bed ra gen 2017 -2020

Act i v ite ite nc ate gor ie Subsidie per
eenheid

Max.

factor
Nadere voorwaarde

Basissuþsr'dle 630 1x a Geldt voor alle activiteitencategorieén

SPORT
Jeugd sport toernooi 210 1x a Door club zelf georganiseerd

Jeugdsport |eden 15 Alleen geregistreerde leden
Sporfers met fu nctiebeperki ng 15 Alleen als er binnen de club een speciale afdeling is

voor sporters met functiebeperking
Seniorensport (65+) 105 1x
f i et s-,w a n d e I -,s pe u rto c hUS i n te r-
kl a a s/ Ko n i n g i n ned ag/d ro pp i n g /
Kinderdisco (0-1 2 jaar)

105 4x

Deel n ame carnaval soptocht 155 1x
Meeruoudige sportmiddagl
zeskamp

105 1x Meerdere sporten vereist

VrÍjwÍlligersavond 210 1x
Voorlichting/ Iezing 105 2x

EVENEMENTEN
O rg a n i s ati e p u bl i ekseve n em e nt 6.300 2x Gericht op de Geldrop-Mierlose bevolking

niet door eigen organisatie die al in een ander cluster
wordt gesubsidieerd

beoogde bezoekersaantal 2.000>

Normbedrag per evenement (ook meerdaags)
O rg a n i sati e p u b I i ekseve n em ent 3.150 4x Gericht op de Geldrop-Mierlose bevolking

niet door eigen organisatie die al in een ander cluster
wordt gesubsidieerd

beoogde bezoekersaantal 500- 2.000
Normbedrag per evenement (ook meerdaags)

O rg a n i sati e pu b I iekseven em ent 1.050 6x Gericht op de Geldrop-Mierlose bevolking
niet door eigen organisatie die al in een ander cluster
wordt gesubsidieerd

beoogde bezoekersaantal 100 - 500

Normbedrag per evenement (ook meerdaags)
VrÍjwÍllígersavond 210 1x

ZORG &
BELANGENBEHARTIGING
Belangenbehartiging 1.100 1x Aantoonbaar een significante achterban ver-

tegenwoordigen/ 1 organisatie per doelgroep
Voo rl i c hti ng s avo n d/ I ezi n g 105 4x
Schoolspo rt activiteiten 1.800 1x Alleen GEMS/ jaarbedrag per 15 scholen
Sc hool p roj ect g e h a n di ca pten 1 .150 1x Alleen GPGM/ jaarbedrag per 15 scholen
O n derst. p u b I i ekseven em e nte n 105 7x Alleen EHBO
OndersteunÍ ng ín exploitatie 1.490 1x Alleen St. Hart voor een hart / jaarbedrag

Vrijwilligersavond 210 1x



CULTUUR
Jeugdleden 265 Tot en met 18 jaar;

Alleen voor harmonieën/fanfares

Jeugdíge niet-leden (die AMV-
opleiding of minimaal6
p roef p ra ktij k I e s se n vo I g e n )

100 a Alleen voor harmonieën/fanfares

Niet-jeugdleden tot en met 18 jaar

Open stell í ng Molenl Mu seu m 1.050 1x
Amateur archeologie 210 1x Alleen heemkunde

Vrijwilligersavond 210 1x
Publieke optredens binnen de
gemeente Geldrop-Mierlo
( h a r m o n i eë n /f a nf a re s)

400 10x Van de 10 te subsidiëren publieke optredens dienen
minimaal 2 openbare optredens in een Geldrop-
Mierlose wijk plaats te vinden

Concou rs / PROMS/Festival 1 500 1x Alleen voor harmonie - en fanfarekorpsen
Publieke optredens binnen de
gemeente Geldrop-Mierlo
(muziek)

210 6x Alleen voor zangkoren en andere georganiseerde
muziekgezelschappen.

Publieke optredens binnen de
gem eente Geld rop-Mi erl o (to n eel
en cabaret)

265 4x
Norm bedrag per productie

Theateruoorstellingen 670 8x Alleen voor Ons Mierloos Theater en Strabrecht
Theater.

FÍlmvoorstellingen 105 24x Alleen voor Filmhuis Hofdael

Publieke optredens binnen de
gemeente Geldrop-Mierlo
(Gilden)

105 4x Maximaal 1 publieke optreden jaarlijks aan te wijzen

door B&W

F í ets-/ w a n del-ls peu rtoc hU
d ro p p i n g lH a I I ow ee n /P a se n /
Si nterklaas voor ki nderenl
Koninginnedag/ KersV
Suikerfeesí Carnaval

105

4x
Uitgesloten zijn musea en molen

Min aantal deelnemers 20 personen

Exposities 525 4x Voor publiek toegankelijk
Alleen musea, heemkunde

Voorl i chti n g savond/ I ezi ng 105 2x

T

VORIIII'NG & EDUCATIE
Cursussen gericht op
zelfredzaamheíd

315 12x Min. aantal deelnemers: 10

Natuur- en MilÍeu educatie jeugd 55 40x
Publiekswandelingen 55 20x a Alleen voor IVN's

Voorl i chti ng savo nd/ I ezi n g volw 105 2Ox

Exposities 525 4x Voor publiek toegankelijk
Vrijwilligersavond 210 1x
O rg a ni sati e i nform ati em a rkt 1575 1x Min. 5 gesubsidieerde instellingen deelname/ max. 5

per jaar aan te wijzen door B&W

DUURZAAMHEID
Verzamelen van gereedschap 4.798 1x Geldt alleen voor Gered Gereedschap

Repareren van gereedsch ap 4.798 1x Geldt alleen voor Gered Gereedschap

T ran s port g ereed sch a p b u iten l. 4.798 1x Geldt alleen voor Gered Gereedschap

Vrijwilligersavond 210 1x



Wijkfeest 2100 1x Alleen wijkverenigingen
Verenígingsfeest 210 1x Overige SC instellingen
Eamen eten en koken voor
ouderen of mensen met
beperking

20 50x Minimaal 10 eters per keer

Toegankelijk voor iedereen in de wijk die tot de
doelgroep behoort

Activ i tei t b I ì n de n- s I ec htzi e n d e n 300 1x
Culturele thema avondl
Voorl i chti ng savondl I ezi ng

105 4x Binnen de gemeentegrenzen

Enkelvoudig sport toernooi
(voetbal, volleybal, darten, etc.)

105 4x

G eha ndi ca pten-/ Ki n d er- (0-1 2
jaar)l Jongeren- (12-18 jaar)
dÍsco

105 18x

Deel name carnavalsoptocht 155 7x
Kaart, dart, biljart, filmavond 10 50x
O u deren adví seu rlcon su ient 1050 1x Alleen voor ouderenbonden en SBG-M
Opruimactìe zwetfuuil 210 4x
Welkomstcomité 210 1x Alleen wijkverenigingen
Wijkkrant 25 10x Bijdrage per 10 adressen/ max.25O,J alleen

wijkverenigingen
Kindermíddagl
hobbyclub/knutselen

15 40x

En kelvou d ige wekelij kse/
m aa ndel íjkse sportactiviteit
( vollybal, voetbal, Volks-/
country dansenl gym etc.)

20 80x

fi ets-/ w a n deh/speu rtochV
d rop pi n glH a I I ow ee n /P a se nl
Sinterklaas voor kinderenl
Koninginnedagl Kerstl
Suikerteest/ Carnaval

105

9x

Meeruoudige sportmíddagl
zeskampl "doe middag"

105 7x Meerdere sporten vereist

Kampenlweekenden 100 10x Alleen voor scoutings
Publieke optredens binnen de
gemeente Geldrop-Mierlo
(muziek)

210 6x Alleen voor zangkoren en andere georganiseerde

muziekgezelschappen binnen een
koepelorganisatie.

Vriiwillígersavond 210 1x
O pen stel I í ng speel-o-theek 1.250 1x Max. 1 speel-o-theek per kern



BIJLAGE B.

Welzijns- en sportaccommodaties in gemeentelijk eigendom

Sporthal De Kievit Linze 13 5667 AH Geldrop

Hr van Scherpenzeelweg 22 5731 EW MierloSporthal De Weijer
5665 GA GeldropSporthal De Coevering Winkelcentr. Coevering 32

Sportpark De Ark Goorsedijk 3 5731 PC Mierlo

Oudvensestraat 9 5731 SH MierloSportpark't Oudven

Winde 1b / Kervel 3,4,6, I
5667 A)(/ 5667 KN

GeldropSportpark De Kievit

Sportpark De Bronzenwei Gijzenrooiseweg 5 5664 AM Geldrop

Tennispark De Coevering Bosrand 125 5665 EE Geldrop
Bosrand 130 5665 ET GeldropAcc. Windhondenvereniging

Terrein Eerste Geldropse Menclub Bosrand 130 5665 EE Geldrop

Terrein Modelvliegtu igclu b GijzenrooiTa Geldrop
Linze 11 5667 AH GeldropJeu de Boulesacc. Geldrop

5665 ET GeldropMidgetgolf acc. Geldrop Bosrand 164

Tournooiveld 10 Tournooiveld 10 5663 EA Geldrop

Papenvoort I 5663 AC GeldropGemeenschapshuis Zesgehuchten
5664 HV GeldropHofdael Molenstraat 19-23

Wijkcentrum De Dreef W. Barentzsweg 69 5660 AC Geldrop

KAJ-gebouw Speeltuinpad 3 5666 TD Geldrop
5666 TD Geldropt Broakes Huukske Speeltuinpad 5

IVN gebouw Mierlo (Klokhuis) Goorsedijk 1 5731 PC Mierlo

Ver.gebouw De Trouwe Duif lndustriepark 12 5667 PP Geldrop
5731 JL Mierlot Oude Raadhuis Dorpsstraat 134

Jeugdhuis De Twern Kettingstraat 79 5667 RG Geldrop

Peuterspeelzaal Kiekeboe Sporkehout 80 5667 JH Geldrop

5666 RL GeldropPeuterspeelzaal Yasmein St. Jozefplein 3a

Peuters peel zaal De Hobbit Gandalf 2 5663 ST Geldrop

t Patronaat (MFA) Hr.v.Scherpenzeelweg 1 4 5731 EW Mierlo
5731 GR Mierlot Loesje (MFA) Vesperstraat 51

Hofdael (De Wiele+ nieuwbouw) Molenstraat 19-23 5664 HV Geldrop
Molenstraat 8 5664 HV GeldropJongerencentr. The Lounge (LEV)

Dienstencentr. voor ouderen (LEV) Kettingstraat 5 5667 RG Geldrop

Dienstencentr. voor ouderen (LEV) St. Jozefplein 4 5666 RL Geldrop
5731 JD MierloDorpswerkplaats't Saam (LEV) Hekelstraat 4

Accommodatie Adres Postcode/plaats

I



Welzijnsaccommodaties in particulier eigendom

Wijkgebouw Den Akert Êikelaar 2a 5664 XE Geldrop
Wijkgebouw Oranjeplein Jan van Amstelstraat 1 5666 GA Geldrop
Jeugdhuis De Prell Parallelweg 10a 5660 AJ Geldrop
De Vliegert Heer van Rodestraat 109a 5711 VR Mierlo
Blokhut de Sprinkhorst Aardborstweg 13 5731 PS Mierlo
Blokhut Scouting Hikegroep Jan Raassensweg 1 5663 BA Geldrop
Jeugdhuis De Vlerken Papenvoort 1 bij 5663 AC Geldrop
Blokhut Arendshorst Scheerderstraat 5 5667 HP Geldrop
Openbare bibliotheek Geldrop Heuvel 94 5664 HN Geldrop
Landgoed Kasteel Geldrop Mierloseweg 1 5662 KA Geldrop
Paardenstal/Koets h u is Mierloseweg 3 by 5662 KA Geldrop
Kinderboerderij Mierloseweg 1g 5662 KA Geldrop

Accommodatie Adres Postcode/plaats
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