2.1.1 Meerjaren Jeugdledensubsidie sport, cultuur & scouting 2018 t/m 2021
Artikel 1 Beleidsdoelstellingen
a. Jeugd op een gezond gewicht brengen en houden (JOGG);
b. Sport- en beweegparticipatie onder de jeugd vergroten;
c. Cultuurparticipatie onder de jeugd vergroten.
Artikel 2 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen
Reguliere activiteiten op het gebied van sport, cultuur en scouting ten behoeve van jeugd tot en met
18 jaar.
Artikel 3 Weigeringsgronden
Onverminderd het bepaalde in artikel 8 van de Algemene subsidieverordening Roosendaal wordt de
subsidie in ieder geval geweigerd indien:
a. de aanvrager geen rechtspersoon is;
b. de actieve contributiebetalende jeugdleden niet woonachtig zijn in de gemeente Roosendaal.
Artikel 4 Subsidievorm
Jaarlijkse subsidie voor een periode van vier jaar, behorend bij het beleidsterrein sport, cultuur en
recreatie.
Artikel 5 Doelgroep
Subsidie op grond van deze regeling wordt verstrekt aan verenigingen en stichtingen op het gebied
van:
- sport;
- cultuur;
- scouting.
Artikel 6 Procedurebepalingen
1. De indieningsperiode voor deze jaarlijkse subsidie is conform artikel 6 lid 1 van de Algemene
subsidieverordening Roosendaal tussen 1 juli en 1 oktober 2017.
2. Nieuwe verenigingen en stichtingen kunnen gedurende de subsidieperiode jaarlijks tussen 1 juli
en 1 oktober een aanvraag indienen.
3. Subsidieaanvragen kunnen digitaal worden ingediend via de gemeentelijke website
www.roosendaal.nl waar een link staat geplaatst voor het aanvragen van de subsidie.
4. Het college beslist uiterlijk 31 december 2017.
Artikel 7 Subsidieplafond
Het subsidieplafond bedraagt voor de jaren 2018 t/m 2021 jaarlijks € 130.000,- (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 subsidie niet of slechts gedeeltelijk voor honorering in aanmerking komen.
Artikel 8 Berekening van de subsidie
Bovenstaand subsidieplafond is de maximale beschikbare subsidie. Subsidie wordt verleend op basis
van een door de vereniging of stichting in te dienen aanvraag. Bij de berekening van de bijdrage gaat
de gemeente uit van het aantal in Roosendaal woonachtige actieve jeugdleden tot en met 18 jaar
met als peildatum 1 januari van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie wordt
aangevraagd. De subsidie wordt berekend op grond van € 21,- per jeugdlid.

Artikel 9 Verdeling van het subsidieplafond
Het subsidieplafond wordt verdeeld over alle aanvragen. Als bij de berekening van de subsidies blijkt
dat het subsidieplafond wordt overschreden, wordt het subsidiebedrag jeugdlid met een
percentage verlaagd, totdat het subsidieplafond niet meer wordt overschreden.
Artikel 10 Specifieke subsidievoorwaarden
a. Voor de bepaling van het aantal jeugdleden waar subsidie voor kan worden aangevraagd, moet
een ledenlijst met naam, adres en geboortedatum worden ingediend. Hierbij telt het aantal
actieve leden op 1 januari 2017 (geboortedatum vanaf 2-1-1998). Deze dient bij de aanvraag
gevoegd te worden.
b. Wanneer het aantal jeugdleden op 1 januari 2018/2019/2020 met 10% of meer afwijkt van het
aantal jeugdleden op 1 januari 2017 of afwijkt van het aantal jeugdleden dat als laatst is
doorgegeven, dient u dat tijdig door te geven. De beschikking wordt dan aangepast. De uiterste
indieningsdatum is 1 oktober voorafgaand aan het jaar waarvoor u subsidie aanvraagt.
c. In de beschikking tot subsidieverlening kunnen verplichtingen/voorwaarden worden opgenomen
waarbij verzocht wordt deel te nemen aan maatschappelijke projecten. Deze maatschappelijke
projecten houden verband met de activiteiten van de subsidieaanvrager.

