Subsidieregeling Corona Initiatievenbudget Loon op Zand
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Loon op Zand;
gezien het voorstel van 30 november 2021;
overwegende dat:
De gemeente Loon op Zand een goed vooruitzicht wil bieden door initiatieven te stimuleren die
bijdragen aan het herstel van de lokale samenleving tijdens en na de coronapandemie,
gelet op het bepaalde in titel 4.2 subsidies van de Algemene wet bestuursrecht (lees Awb), de
bepalingen van de Algemene subsidieverordening gemeente Loon op Zand 2019, 1e herziening en de
Compensatieregelingen van Rijk en provincie in het kader van corona;
besluit:
1. De Subsidieregeling Corona Initiatievenbudget Loon op Zand als volgt vast te stellen:
Artikel 1 Begripsbepalingen
1. Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening gemeente Loon op Zand,
1e herziening;
2. Initiatiefnemers: hieronder verstaan we lokale actoren in de meest brede zin van het woord
zoals inwoners, ondernemers, zzp’ers, culturele organisaties, maatschappelijke organisaties,
stichtingen en sport- en andere verenigingen gevestigd onze de gemeente.
Artikel 2 Afstemming Algemene subsidieverordening
Voor zover in deze subsidieregeling daarvan niet afwijkt, geldt de Algemene subsidieverordening.
Artikel 3 Doelstelling
Deze subsidieregeling bevat enkele bijzondere bepalingen die gelden bij de subsidieverstrekking aan
initiatieven die bijdragen aan het herstel van de lokale samenleving tijdens -en na de coronacrisis. In
het bijzonder gaat het hierbij om:
1. Het stimuleren van ontmoeting en het opnieuw verbinden na een fase waarin ontmoeting
beperkt werd door de coronacrisis;
2. Bijdragen aan het herstel en heropenen van de lokale samenleving na de coronacrisis in onze
gemeente;
3. Bijdragen aan het behouden van het goede uit de coronatijd, bijvoorbeeld door aan te sluiten
bij ideeën en initiatieven die tijdens - en vanwege de coronacrisis zijn ontstaan, of deze
versterken door een extra impuls.
Artikel 4 Subsidiabele activiteiten
De volgende activiteiten komen voor subsidie in aanmerking:
1. Activiteiten die verricht worden door initiatiefnemers zoals in artikel 1 lid 2 staan en bijdragen
aan de doelen zoals in artikel 3 van deze regeling staat;
2. Activiteiten die in onze gemeente worden georganiseerd en die voor een breed publiek
bereikbaar zijn;
3. Subsidie kan niet worden aangevraagd voor activiteiten waarvoor ook een aanspraak kan
worden gedaan op de corona-compensatieregelingen van andere (overheids)instellingen;
4. De subsidie geldt voor activiteiten die plaatsvinden in de periode tussen 1 oktober 2021 en 31
december 2022.
5. De subsidie kan niet worden aangevraagd voor activiteiten gericht op het maken van winst.
6. De subsidie kan eenmalig aangevraagd worden op grond van deze regeling.
7. Een individuele initiatiefnemer kan een subsidiebedrag van maximaal € 1.000,- en een
collectief maximaal € 7.500,- aanvragen. Onder een collectief verstaan we een stichting of
vereniging met volledige rechtsbevoegdheid.
Artikel 5 Procedure
1. Aanvrager dient gebruik te maken van het algemene aanvraagformulier subsidie. Dit formulier
staat op www.loonopzand.nl/subsidie;
2. Bij de aanvraag moet een activiteitenplan zitten met daarin:
a. een beschrijving van de uit te voeren activiteiten en betrokken partijen en/of inwoners;
b. de na te streven doelstellingen;
c. hoe de activiteiten aansluiten op de doelen in artikel 3 van deze regeling;

d. een planning van de activiteiten;
e. een begroting.
3. Het college neemt binnen acht weken na volledige van alle de onder a t/m e van het tweede
lid opgenomen vereisten, een besluit op de aanvraag.
Artikel 6 Subsidieplafond
Het college stelt het subsidieplafond voor deze regeling vast op € 45.000,-.
Artikel 7 Wijze van beoordelen
1. Onze gemeente behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst;
2. Wanneer de aanvrager op grond van artikel 4:5 van de Awb de gelegenheid had de aanvraag
aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag, de datum waarop de aanvraag
volledig is aangevuld;
3. Op basis van artikel 4 en 5 van deze regeling beoordeelt het college de aanvraag.
Artikel 8 Weigeringsgronden
In aanvulling op de weigeringsgronden in de artikelen 4:25, tweede lid en 4:35 van Awb en in de
Algemene subsidieverordening kan het college de subsidie geheel of gedeeltelijk weigeren wanneer:
1. De activiteiten niet voldoen aan de criteria en/of voorwaarden in deze subsidieregeling;
2. Het subsidieplafond is bereikt;
3. De aanvraag gaat over noodsteun of dekking van exploitatielasten die behoren tot de normale
bedrijfsvoering van de aanvrager;
4. De aanvraag gaat over activiteiten waar het college reeds op een andere wijze een bijdrage
aan levert of kan leveren.
Artikel 9 Verantwoording
De aanvrager dient het activiteitenplan met de behaalde doelen en de besteding van de subsidie,
binnen 12 weken nadat de activiteit heeft plaatsgevonden, te verantwoorden.
Artikel 10 Hardheidsclausule
1. Het college kan gemotiveerd afwijken van één of meerdere bepalingen in deze
subsidieregeling als toepassing ervan leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard;
2. In gevallen waarin deze subsidieregeling niet voorziet, neemt het college de daartoe
benodigde besluiten.
Artikel 11 Citeertitel
Deze subsidieregeling noemen we Subsidieregeling Corona Initiatievenbudget Loon op Zand.
Artikel 12 Inwerkingtreding
1. Deze subsidieregeling treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 oktober 2021;
2. Deze subsidieregeling loopt tot en met 31 december 2022.

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Loon op Zand op 30
november 2021.

Kaatsheuvel, 30 november 2021
Het college van burgemeester en wethouders,
de gemeentesecretaris,
de burgemeester,

V.D.A. Pouw

J. van Aart

