2.1.5 Meerjaren Compensatie OZB-lasten scouting en wijk- en dorpsaccommodaties 2018
t/m 2021
Artikel 1 Beleidsdoelstellingen
Door het compenseren van de OZB-lasten aan Roosendaalse scoutingverenigingen en –
beheerstichtingen en beheerstichtingen en -organisaties van wijk- en dorpsaccommodaties, wordt de
toegankelijkheid van deze organisaties gestimuleerd, waardoor wordt bijgedragen aan:
bij scouting:
a. jeugd op gezond gewicht brengen en houden (JOGG);
b. sport- en beweegparticipatie onder de jeugd vergroten;
c. cultuurparticipatie onder de jeugd vergroten.
bij wijk- en dorpshuizen:
a. zorg en ondersteuning dichter bij (de leefwereld van) de inwoners brengen;
b. de tevredenheid van de inwoners over de geboden ondersteuning vergroten;
c. stimuleren samenredzaamheid inwoners;
d. vitaliteit in wijken en dorpen verbeteren;
e. betrokkenheid van inwoners bij hun directe leefomgeving vergroten.
Artikel 2 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen
Subsidie op grond van deze regeling wordt verstrekt ten behoeve van de compensatie van de OZBlasten van scoutingverenigingen en –beheerstichtingen en beheerstichtingen en -organisaties van
wijk- en dorpsaccommodaties in de gemeente Roosendaal om zodoende bij te dragen aan de
beleidsdoelstellingen zoals vermeld in artikel 1.
Subsidie wordt verleend voor de door de aanvrager verschuldigde en betaalde onroerende
zaakbelasting, die aan hem is opgelegd door de gemeente Roosendaal met een op zijn naam gestelde
aanslag.
In deze nadere regel wordt verstaan onder beheerstichting en –organisatie van een wijk- en
dorpsaccommodatie: een stichting c.q. organisatie die hoofdzakelijk is belast met het beheer van één
of meer wijk- en dorpsaccommodaties, die zijn vermeld onder de nadere subsidieregel 2.2.13 Wijkdorpsaccommodatie.
Artikel 3 Weigeringsgronden
Onverminderd het bepaalde in artikel 8 van de Algemene subsidieverordening Roosendaal wordt de
subsidie in ieder geval geweigerd indien:
a. subsidieaanvrager geen volledige rechtsbevoegdheid heeft;
b. subsidieaanvrager minder dan een jaar voorafgaand aan de aanvraag actief is.
Artikel 4 Subsidievorm
Jaarlijkse subsidie voor een periode van vier jaar.
Artikel 5 Doelgroep
Subsidie op grond van deze regeling wordt verstrekt aan scoutingverenigingen en –beheerstichtingen
en beheerstichtingen en -organisaties van wijk- en dorpsaccommodaties.
Artikel 6 Procedurebepalingen
1. In afwijking van artikel 6, eerste lid van de Algemene subsidieverordening dient subsidie
aangevraagd te worden 2 maanden na dagtekening van de aanslag.
2. Nieuwe verenigingen en stichtingen kunnen subsidieaanvragen gedurende de subsidieperiode
jaarlijks volgens de eerste bepalingen indienen.

3. In afwijking van artikel 7, tweede lid van de Algemene subsidieverordening Roosendaal beslist
het college op deze aanvraag om een jaarlijkse subsidie binnen 13 weken gerekend vanaf de
uiterste indieningsdatum.
4. Subsidieaanvragen kunnen digitaal worden ingediend via de gemeentelijke website
www.roosendaal.nl waar een link staat geplaatst voor het aanvragen van de subsidie.
Artikel 7 Subsidieplafond
Het subsidieplafond bedraagt voor de jaren 2018 t/m 2021 jaarlijks € 20.000,- (onder voorbehoud
van jaarlijkse vaststelling van de begroting door de gemeenteraad). Dit betekent niet automatisch
dat dit bedrag ook wordt verleend. Het subsidieplafond geldt voor de hele subsidieperiode, mits een
hoger of lager subsidieplafond gedurende de subsidieperiode wordt vastgesteld. Een lagere
vaststelling van het subsidieplafond kan tot gevolg hebben dat al ingediende subsidieaanvragen c.q.
verleende subsidies niet of slechts gedeeltelijk voor honorering in aanmerking komen.
Artikel 8 Berekening van de subsidie
Subsidie wordt verleend op basis van een door de aanvrager in te dienen subsidieaanvraag met
bijbehorende stukken.
Artikel 9 Verdeling van de subsidie
De subsidie wordt verdeeld over de subsidieaanvragen.
Artikel 10 Specifieke subsidievoorwaarden
Bij de aanvraag en daarna jaarlijks dient een kopie van de aanslag onroerend zaakbelasting overlegd
te worden.

