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Reg.nr. INTB-14-01458 O l d e n T ä a l 

Het college van burgemeester en wethouders van Oldenzaal; 

Gelet op titel 4.2 subsidies van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 2 van de Algemene sub
sidieverordening Oldenzaal 2014; 

besluit: 

vast te stellen de Subsidieregeling cultuurparticipatie; 

Artikel 1: Doelstelling 
Doel van de subsidieregeling is dat Oldenzaalse burgers van jong tot oud kunnen meedoen aan 
kunst en cultuur, zodat de betrokkenheid van burgers bij de gemeenschap vergroot (actief burger
schap). 
Op basis van deze subsidieregeling kan eenmalige subsidie worden verleend voor kunstzinnige en 
culturele activiteiten die een bijdrage leveren aan de cultuurparticipatie of amateurkunst van Ol
denzaalse burgers. Daarbij gelden de volgende speerpunten: 

Toename en ontwikkeling van cultuurparticipatie of amateurkunst; 
Innovatie van amateurkunst en culturele activiteiten; 
Bevorderen van talentontwikkeling; 
Bevorderen van cultureel ondernemerschap; 
Toekomstbestendiger maken van amateurkunstorganisaties, musea en erfgoedorganisa
ties; 
Culturele DNA van Oldenzaal verbinden met het sociaal maatschappelijke domein; 
Culturele DNA van Oldenzaal verbinden met recreatie en toerisme; 
Openbare uitvoenng in het kader van amateurkunstbeoefening. 

Artikel 2 Begripsomschrijving 
In deze subsidieregeling wordt verstaan onder: 
1. College: het college van burgemeester en wethouders; 
2. Awb: De algemene wet bestuursrecht 
3. Organisatie: een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid 
4. Amateurkunst: ledereen die om uiteenlopende redenen niet beroepshalve actief is in een 

kunstdiscipline 
5. Cultuurparticipatie: cultuur in de vrije tijd 

Artikel 3 Reikwijdte 
Tenzij in deze subsidieregeling anders is bepaald, laat deze subsidieregeling onvedet de in de wet 
en in andere wettelijke voorschriften met betrekking tot subsidies opgenomen bevoegdheden en 
verplichtingen. 

Artikel 4 Subsidieplafond 
Het college stelt jaadijks het subsidieplafond vast. 

Artikel 5 Criteria 
1. De activiteit stimuleert daadwerkelijk mensen om mee te doen (participeren); 
2. De activiteit heeft vernieuwende en samenwerkende elementen in zich; 
3. De activiteit wordt breed ingezet (wijk, groepen bewoners, verbinding jong en oud); 
4. De activiteit wordt ingezet met vrijwilligers; 
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5. De activiteit draagt bij aan de versterking van het bestaansrecht van amateurkunstinstellingen, 
museale instellingen en erfgoedorganisaties; 

6. De activiteit vindt in de gemeente Oldenzaal plaats; 
7. De activiteit is openbaar en voor iedereen toegankelijk, en wordt voldoende onder de aandacht 

gebracht van de Oldenzalers; 
8. De organisatie moet op het moment waarop de subsidieaanvraag wordt ingediend, ingeschre

ven staan in het register van de Kamer van Koophandel. 

Artikel 6 Grondslagen 
1. Subsidiabele kosten zijn kosten die direct betrekking hebben op de totstandkoming van de 

activiteit of uitvoering. Kosten in verband met de verstrekking van consumpties zijn niet subsi
diabel. Ook reis en verblijfkosten, cadeaus zijn niet subsidiabel; 

2. De subsidie dient een aanvullende bijdrage te zijn in de kosten, die eenmalig wordt vedeend; 
3. De activiteit mag niet uitsluitend of in overwegende mate afhankelijk zijn van het krijgen van 

een gemeentelijke subsidie. 

Artikel 7 Verdeling 
1. Grootschalige activiteit(en) die nog niet eerder zijn georganiseerd en voldoen aan innovatie, 

samenwerking en actieve participatie ontvangen eenmalig een subsidie van € 1000,-; 
2. Grootschalige activiteiten die al eerder zijn georganiseerd maar wel voldoen aan innovatie, 

samenwerking en participatie, ontvangen een eenmalige subsidie van € 750,-; 
3. Kleinere activiteiten die nog niet eerder zijn georganiseerd en voldoen aan innovatie, samen

werking en actieve participatie ontvangen eenmalig een subsidie van € 500,-; 
4. Activiteiten die nog niet aan alle criteria voldoen maar zich positief ontwikkelen krijgen eenma

lig een impulssubsidie van € 250.-; 
5. Activiteiten ter versterking van het cultureel ondernemerschap en ter versterking van een meer 

zelfstandige en ondernemende organisatie, krijgen hiervoor een eenmalige subsidie van € 
400,-; 

6. Openbare uitvoedngen in het kader van amateurkunstbeoefening ontvangen een eenmalige 
subsidie van € 500,-. 

Artikel 8 Weigeringsgronden 
Een subsidie kan door het college worden geweigerd indien: 
1. De activiteit niet gencht is op de doelgroep(en); 
2. De activiteit ten tijde van de indiening van de aanvraag reeds geheel of gedeeltelijk heeft 

plaatsgevonden; 
3. De activiteit in grote mate een partijpolitieke, godsdienstige of levensbeschouwelijk karakter 

heeft; 
4. De activiteit een commercieel doel heeft; 
5. De activiteit in strijd is met andere gemeentelijke doelen. 

Artikel 9 Aanvraag 
De aanvraag wordt in ieder geval 8 weken, voorafgaand aan het plaatsvinden van de activiteit waar 
subsidie voor wordt gevraagd, middels het door het college vastgestelde aanvraagformulier inci
dentele subsidies, ingediend bij het college van burgemeester en wethouders. 

Artikel 10 De subsidieveHening en -vaststelling 
Voor de vedening en vaststelling van de subsidie gelden de regels van de Algemene subsidiever
ordening Oldenzaal 2014. 
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Artikel 11 Verplichtingen 
1. De uitvoenng/realisatie van de activiteit vindt plaats in het (kalender)jaar waarvoor de bijdrage 

is verleend; 
2. Bij de activiteit wordt vermeld dat het mede mogelijk is gemaakt door een bijdrage van de ge

meente Oldenzaal. 

Artikel 12 Afwijkingsmogelijkheid 
a. Het college kan afwijken van een of meerdere bepalingen in deze subsidieregeling; 
b. In gevallen waann deze subsidieregeling niet voorziet, beslist het college. 

Artikel 13 Inwerkingtreding 
Deze regeling treedt in werking op 1 juli 2014 

Artikel 14 Citeertitel 
Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling cultuurparticipatie. 

Vastgesteld in de vergadering van 1 juli 2014, 

het college van burgemeester ^n^ïvejlïouders 

de secretari 


