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Onderwerp Activiteitensubsidie gemeente Best 2021 
 
Het college van burgemeester en wethouder van de gemeente Best; 
 
Gezien het voorstel d.d. 23 september 2021; 
Gelet op artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Best 2020; 
 
Besluit de volgende nadere regels vast te stellen: 
Maatschappelijke en culturele activiteitensubsidie gemeente Best 2021 en verder 
 
Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 
 
Artikel 1.1 Naam 
Maatschappelijke en culturele activiteitensubsidie gemeente Best 2021 
 
Artikel 1.2. Grondslag 
De subsidieregel vindt zijn grondslag in artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Best 2020 (hierna: 
ASV Best 2020) 
 
Artikel 1.3 begripsbepalingen 

a. Culturele activiteiten 
Publiekelijk toegankelijke activiteiten in het kader van een cultureel thema gericht op muziek, 
dans/musical, drama, theater, filmeducatie of beeldende kunst, in de gemeente Best 

b. Maatschappelijke activiteiten 
Publiekelijk toegankelijke evenementen. Deze activiteiten zijn vastgesteld door het college van B&W. 
Deze evenementen zijn zichtbaar is in het dorp en dragen bij aan de levendigheid van Best; hebben 
een groot en breed publieksbereik; werken samen met andere partijen in Best (binnen en buiten de 
eigen sector), zoals inwoners en ondernemers 

 
Artikel 1.4 Beleidskader 
In 2016 is de Cultuurnota ‘Kunst & Cultuur in Best’ vastgesteld. Uitgangspunt is dat het brede aanbod van 
amateurkunst en cultuur een vitaal onderdeel vormen van het culturele leven in Best. Zij dragen wezenlijk 
bij aan de leefbaarheid van Best. Amateurkunst kweekt saamhorigheid en wederzijdse waardering, van jong 
tot oud. De amateurkunst in zijn geheel heeft een belangrijke positie in het sociaal, cultureel en economisch 
leven. Naast de culturele verenigingen, maken in Best ook activiteiten op het gebied van volkscultuur 
onderdeel uit van de kunst en cultuur. Het gaat dan om de Carnavalsoptocht, Koningsdag, herdenkingsdag, 
Bevrijdingsdag en de Sinterklaasintocht. Dit immaterieel erfgoed zijn tradities en rituelen die wij belangrijk 
vinden en niet verloren willen laten gaan.  
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Artikel 1.5 Subsidiecategorieën 
Lid 1.  De gemeente kent twee categorieën voor het organiseren van publiekelijk toegankelijke culturele 

activiteiten met ieder een eigen subsidieplafond.  
a. Maatschappelijke activiteiten  
b. Culturele activiteiten  

 De Maatschappelijke activiteiten zijn limitatief opgesomd met een vastgesteld subsidieplafond. Voor 
culturele activiteiten kunnen organisaties een aanvraag doen voor subsidie indien deze nodig is om 
een exploitatietekort te verminderen.  

 
Lid 2.  Bij een aanvraag voor subsidie voor culturele activiteiten moet beargumenteerd worden aangeven 

op welke categorie het betrekking heeft.  
 
Artikel 1.5 Subsidievoorwaarden 
Naast de voorwaarden zoals gesteld in de ASV Best 2020 alsmede in de Algemene wet bestuursrecht, gelden 
de volgende voorwaarden voor subsidieverlening: 

• De subsidie is een aanvulling op een exploitatietekort. Subsidie wordt alleen verleend als financiering 
van de gemeente noodzakelijk is en de overige mogelijkheden voor het verkrijgen van inkomsten 
voldoende zijn benut.  

• De subsidie voor een maatschappelijke activiteit kan alleen worden aangevraagd als de activiteit 
genoemd staat in de door het college vastgestelde opsomming van maatschappelijke activiteiten. 

 De subsidie wordt aangevraagd voor een maatschappelijke activiteit die in het kader van de APV als 
een openbaar toegankelijke activiteit wordt aangemerkt; 

 Een reeks gelijksoortige activiteiten onder dezelfde noemer kan worden beschouwd als één 
activiteit; 

 Vrijwilligersuren, met uitzondering van de vrijwilligersvergoeding zoals vastgesteld volgens de 
belastingdienst, zijn niet subsidiabel.  

 
Artikel 1.6 Aanvullende voorwaarden voor maatschappelijke activiteiten 

 De activiteit is vastgesteld als maatschappelijke activiteit  
 De organisatie maakt gebruik van vrijwilligers. 
 De organisatie werkt samen met lokale organisaties. 
 De organisatie heeft omwonenden betrokken bij de planvorming en heeft aantoonbaar draagvlak 

gecreëerd. 
 De activiteit houdt waar mogelijk rekening met kinderen en minder-validen. 

 
Artikel 1.7 Subsidie weigeringsgronden 
Onverminderd de weigeringsgronden zoals genoemd in de ASV Best 2020 alsmede in de Algemene wet 
bestuursrecht, kan subsidie worden geweigerd indien naar het oordeel van het college: 

a. De aanvrager een door de gemeente gesubsidieerde instelling is en de aanvraag heeft betrekking op 
activiteiten die in het kader daarvan geacht worden reeds gesubsidieerd te zijn; 

b. De aanvraag onvoldoende of niet in het belang, dan wel in strijd is met de doelstelling van deze 
regeling als bedoeld in artikel 1.4 van deze regeling.  

c. De aanvraag niet voldoet aan de voorwaarden voor subsidieverlening als genoemd in deze regeling.  
d. Het subsidieplafond van de categorie is bereikt. 

 e. De activiteiten van de aanvrager niet in voldoende mate in het algemeen gemeentelijk belang zijn; 
 f. De activiteiten zoals blijkt uit de ingediende begroting een onvoldoende betrouwbare financiële basis 
   hebben; 
 g. De gelden niet of in onvoldoende mate besteed zullen worden voor het doel waarvoor de subsidie 
  beschikbaar wordt gesteld; 
 h. De aanvrager doelstellingen beoogt of activiteiten zal ontplooien die in strijd zijn met de wet, het 
  algemeen belang of de openbare orde; 

i. De activiteiten een politiek, godsdienstig of levensbeschouwelijk karakter hebben 
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Hoofdstuk 2 Subsidie aanvraag 
 
Artikel 2.1 Aanvraag termijn 
Een aanvraag om een subsidie voor maatschappelijke evenementen of culturele activiteiten, dient uiterlijk 1 
oktober voorafgaand aan het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft, te zijn ingediend.  
 
Een incidentele aanvraag voor subsidie gedurende het lopende subsidiejaar dient uiterlijk 8 weken 
voorafgaand aan het evenement te zijn ingediend.  
 
Artikel 2.2 Aanvraagformulier 
Het aanvraagformulier wordt beschikbaar gesteld via de website van de gemeente.  
 
 
 
Hoofdstuk 3 Subsidieverlening 
 
A. Maatschappelijke evenementen 
 
Artikel 3.1 Deelbudgetten Maatschappelijke evenementen 
Voor de uitvoering en gedurende de looptijd van deze regeling geldt ten aanzien van de subsidie voor 
maatschappelijke evenementen zoals bedoeld in artikel 1.3 van de subsidieregel een subsidieplafond dat 
jaarlijks door het college van burgemeester en wethouders wordt vastgelegd.  
 
Artikel 3.2 Maatschappelijke evenementen 
Onderstaande publiekelijke activiteiten worden als maatschappelijk evenement aangemerkt: 

a. Carnavalsoptocht 
b. Koningsdag 
c. Dodenherdenking 4 mei 
d. Bevrijdingsdag 5 mei 
e. Bevrijdingsdag Best 24 oktober 
f. Sinterklaasintocht 
g. Schaatsbaan oftewel winteractiviteit 

 
Artikel 3.3 Beoordeling maatschappelijke activiteiten 
De maatschappelijke activiteiten betreffen vastgestelde activiteiten met een vastgesteld maximaal budget.  
De lijst van maatschappelijke evenementen worden door het college beoordeeld.  
 
Artikel 3.4 Maximale subsidiehoogte 
Ten aanzien van de lijst maatschappelijke evenementen worden jaarlijks afspraken gemaakt over de 
maximale subsidiehoogte. In bijlage I is de lijst maximale subsidiehoogte maatschappelijke evenementen 
opgenomen.  
 
Het eigen vermogen van de organisatie mag maximaal 100% van de eigen begroting zijn, inclusief het 
aangevraagde subsidiebedrag. Het meerdere wordt op de subsidie ingehouden/ gecorrigeerd. Een 
uitzondering hierop zijn vermogensbestanddelen waarvoor expliciet een duidelijk vastgestelde bestemming is 
aangegeven inclusief een realistisch door de organisatie vastgesteld plan en tijdsplanning. 
 
Artikel 3.5 Voornemen tot subsidiebesluit, zienswijze en vaststelling maatschappelijke activiteiten 
Het college neemt uiterlijk 8 weken na het sluiten van het aanvraagtermijn een voornemen tot besluit over 
het toekennen van subsidie. Op het voornemen tot subsidiebesluit hebben aanvragers de mogelijkheid om 
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binnen zes weken een zienswijze in te dienen, waarna het voornemen tot subsidiebesluit wordt vastgesteld 
met in achtneming van de zienswijzen.  
 
Artikel 3.6 Voornemen tot subsidiebesluit, zienswijze en vaststelling culturele activiteiten 
Het college neemt uiterlijk 8 weken na de aanvraagtermijn een voornemen tot besluit over het toekennen 
van subsidie. Op het voornemen tot subsidiebesluit hebben aanvragers de mogelijkheid om binnen zes 
weken een zienswijze in te dienen, waarna het voornemen tot subsidiebesluit wordt vastgesteld met in 
achtneming van de zienswijzen.  
 
Artikel 3.7 Afrekening subsidie Maatschappelijke activiteiten 
Binnen twee maanden nadat de maatschappelijke activiteit(en) van de aanvraag is (zijn) beëindigd wordt de 
gemeente op de hoogte gebracht van de eindafrekening en het eventueel niet aangesproken subsidiedeel. 
Het niet aangesproken subsidiedeel wordt na vaststellen van de eindafrekening overgemaakt aan de 
gemeente.  
 
Artikel 3.8 Afrekening subsidie Culturele activiteiten 
Binnen twee maanden nadat de culturele activiteit(en) van de aanvraag is (zijn) beëindigd wordt de 
gemeente op de hoogte gebracht van de eindafrekening en het eventueel niet aangesproken subsidiedeel. 
Het niet aangesproken subsidiedeel wordt na vaststellen van de eindafrekening overgemaakt aan de 
gemeente.  
 
B. Culturele activiteiten 
 
Artikel 3.9 Deelbudget culturele activiteiten 
Voor de uitvoering en gedurende de looptijd van  deze regeling geldt ten aanzien van de subsidie voor 
culturele activiteiten zoals bedoeld in artikel 1.3 van deze subsidieregel een deelbudget dat jaarlijks door het 
college van burgemeester en wethouders wordt vastgelegd.  
 
Artikel 3.8 Maximumbedrag per aanvraag 
Ten aanzien van culturele activiteiten kan maximaal € 10.000 per aanvraag worden aangevraagd.  
 
Hoofdstuk 4 Slotbepalingen 
4.1 Subsidieplafond 
Voor subsidies op basis van deze subsidieregel stelt het college jaarlijks twee subsidieplafonds vast. Bij 
overschrijding van het plafond voor maatschappelijke activiteiten, vindt er een evenredige verlaging plaats. 
Bij overschrijding van het plafond voor eenmalige subsidies vindt de verdeling plaats op volgorde van 
binnenkomst van ontvankelijke aanvragen. 
 
4.2 Overgangsbepalingen 
Organisaties die tot en met 2021 subsidie hebben ontvangen op basis van de regeling amateurkunsten of 
cultuureducatie kunnen aanspraak maken op een overgangsregeling indien ze financieel getroffen worden 
door het veranderde subsidiebeleid. De afbouwregeling houdt in dat over het verschil in toegekende subsidie 
tussen 2021 en 2022 het eerste jaar 75 % wordt gecompenseerd, het tweede jaar 50 % en het derde jaar 
25 %. Deze overgangsregeling geldt voor maximaal drie jaar na vaststelling van deze subsidieregel. 
 
4.3 Intrekking 
Het college is bevoegd om de toegekende subsidie in te trekken als blijkt dat de activiteit niet of slechts 
gedeeltelijk plaatsvindt.  
 
4.4 Inwerkingtreding 
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De regeling gaat per 1 oktober 2021 inwerking voor de aanvragen vanaf 2022. Voor 2022 geldt dat het 
aanvragen tot 1 december 2021 ingediend kunnen worden. 
 
4.5 Citeertitel 
Maatschappelijke en culturele activiteiten subsidie gemeente Best 2021 
 
 
Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Best 
van [datum].  
 
 
burgemeester en wethouders van Best, 
 

 
 
 
 
 
 
Bijlage I maximale subsidiehoogte maatschappelijke evenementen 
 

Maatschappelijke evenementen Ingangsjaar Maximale subsidie 
Carnavalsoptocht 2020 €8.600 
Koningsdag 2021 € 4.500 
Herdenkingsdag/Bevrijdingsdag 2021 € 6.750 
Sinterklaasintocht 2020 € 7.500 
Schaatsbaan 2022 € 10.000 

 
 

[  Ondertekening.Ondertekening2] [  Ondertekening.Ondertekening1] 
Hans Ubachs 
Burgemeester 

Nicole van Hooy 
Secretaris 


