Subsidieverordening amateurkunst Enschede 2021

De raad van de gemeente Enschede,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 2 juli 2019,

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 2,
eerste lid onder f van de Algemene subsidieverordening Enschede 2016,

besluit

vast te stellen de Subsidieverordening amateurkunst gemeente Enschede

Artikel 1
-

Begripsbepalingen

amateurkunst:

actief beoefenen van kunst, uit passie, liefhebberij of
engagement, zonder daarmee primair in het levensonderhoud
te willen voorzien;

-

burgemeester en wethouders:

college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Enschede;

-

project:

een op zichzelf staande artistiek-inhoudelijke activiteit op het
gebied van de kunsten;

-

tweejarenprogramma:

programma waarin de verschillende projecten die verspreid
over het subsidietijdvak van twee kalenderjaren worden
uitgevoerd zijn opgenomen en waarvoor het structureel
verrichten van werkzaamheden vereist is.

Artikel 2

Doel

Deze subsidieverordening heeft tot doel bij te dragen aan een bloeiende culturele amateurkunstsector
in de gemeente Enschede door het stimuleren van projecten gericht op:
a.

talentontwikkeling;

b.

innovatie binnen de amateurkunst;

c.

samenwerking van amateurkunstorganisaties met andere organisaties.

Artikel 3
1.

Subsidieplafond

Burgemeester en wethouders kunnen, onder voorbehoud van de begroting die door de raad
beschikbaar wordt gesteld, een subsidieplafond vaststellen voor:

a.

het uitvoeren van projecten op het gebied van amateurkunst; en

b.

het uitvoeren van een tweejarenprogramma dat bestaat uit projecten op het gebied van
amateurkunst.
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2. Het subsidietijdvak voor het uitvoeren van projecten beslaat een kalenderjaar, het
subsidietijdvak voor het uitvoeren van een tweejarenprogramma beslaat twee kalenderjaren.
3. Het eerste subsidietijdvak voor het uitvoeren van een tweejarenprogramma beslaat de
kalenderjaren 2021 en 2022. De volgende subsidietijdvakken van twee jaar sluiten aan op dit eerste
subsidietijdvak.

Artikel 4

Subsidiabele activiteiten

Subsidie wordt verstrekt voor:
a.

het uitvoeren van projecten op het gebied van amateurkunst;

b.

het uitvoeren van een tweejarenprogramma dat bestaat uit projecten op het gebied van
amateurkunst.

Artikel 5 Maximum aantal subsidies
1.

Een aanvrager kan maximaal één keer per jaar een subsidie voor maximaal één project als
bedoeld in het eerste lid, onder a, ontvangen.

2.

De ontvanger van een subsidie voor het uitvoeren van een tweejarenprogramma, kan geen
subsidie voor het uitvoeren van een project als bedoeld in het eerste lid, onder a, ontvangen.

Artikel 6
1.

Subsidie aan natuurlijke personen

Subsidie kan worden verstrekt aan natuurlijke personen die ingeschreven staan in de
Basisregistratie Personen van de gemeente Enschede;

2.

Natuurlijke personen kunnen alleen een subsidie ontvangen voor de uitvoering van een project
als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder a, voor zover zij het project uitvoeren ten behoeve van
de inwoners van gemeente Enschede of de inwoners van de andere gemeenten die deel
uitmaken van de regio Twente;

3.

Wanneer subsidie wordt aangevraagd door een groep van natuurlijke personen, wordt in overleg
met de aanvragers één van deze personen aangemerkt als subsidie-aanvrager. Deze aanvrager
ontvangt de subsidie en is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de activiteiten en het naleven
van de verplichtingen die aan de subsidieverlening zijn verbonden.

Artikel 7
1.

Subsidie aan rechtspersonen

Subsidie kan worden verstrekt aan rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid zonder
winstoogmerk die volgens hun statuten uitsluitend tot doel hebben activiteiten te ontplooien op
het gebied van amateurkunst.

2.

Rechtspersonen als bedoeld in het eerste lid en gevestigd in de gemeente Enschede, kunnen
een subsidie ontvangen voor zover de activiteiten worden uitgevoerd ten behoeve van de
inwoners van gemeente Enschede of de inwoners van de andere gemeenten die deel uitmaken
van de regio Twente.
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3.

Rechtspersonen als bedoeld in het eerste lid die niet in de gemeente Enschede gevestigd zijn,
kunnen uitsluitend een subsidie ontvangen voor zover de activiteiten worden uitgevoerd ten
behoeve van de inwoners van de gemeente Enschede.

Artikel 8

Voorwaarden subsidie projecten amateurkunst

Aanvragers om een subsidie voor het uitvoeren van projecten komen alleen in aanmerking voor een
subsidie wanneer zij voldoen aan de volgende voorwaarden:
a.

het project draag bij aan tenminste twee van de doelen als bedoeld in artikel 2 aanhef en onder a
tot en met c; en

b.

de kosten van de subsidiabele activiteiten worden voor tenminste het bedrag dat als subsidie is
aangevraagd, gedekt uit financiële middelen die niet afkomstig zijn van de bestuursorganen van
de gemeente Enschede.

Artikel 9

Voorwaarden subsidie projecten amateurkunst op basis van
tweejarenprogramma

Naast de voorwaarden die gelden op grond van de Algemene subsidieverordening 2016, komen
aanvragers om een subsidie voor de uitvoering van een tweejarenprogramma alleen in aanmerking
voor een subsidie wanneer zij voldoen aan de volgende voorwaarden:
a.

de aanvrager werkt gedurende het subsidietijdvak samen met één of meer andere organisaties
bij de uitvoering van zijn projecten;

b.

de kosten van de subsidiabele activiteiten worden voor tenminste het bedrag dat als subsidie is
aangevraagd, gedekt uit financiële middelen die niet afkomstig zijn van de bestuursorganen van
de gemeente Enschede.

Artikel 10

Subsidietijdvak

Subsidies voor het uitvoeren van projecten op het gebied van amateurkunst op basis van een
tweejarenprogramma worden voor een tijdvak van twee jaar verstrekt, voor het eerst voor het tijdvak
2021 tot en met 2022.

Artikel 11
1.

Indieningstermijn aanvraag

Subsidieaanvragen voor het uitvoeren van projecten worden overeenkomstig artikel 9 van de
Algemene subsidieverordening 2016, uiterlijk 8 weken voor aanvang van de activiteiten
ingediend.

2.

Aanvragen om een subsidie voor het uitvoeren van een tweejarenprogramma worden voor 1
februari van het tijdvak waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, ingediend. Voor het eerst voor
1 februari 2020 en vervolgens tweejaarlijks.
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Artikel 12

Indieningsvereisten

De indieningsvereisten als bedoeld in artikel 8 van de Algemene subsidieverordening 2016 gelden,
waarbij het activiteitenplan bij de subsidieaanvragen voor de uitvoering van een tweejarenprogramma
bestaat uit dat tweejarenprogramma en toelichting geeft op de wijze hoe de uitvoering van het
programma bijdraagt aan de doelen van deze verordening.

Artikel 13

Onvolledige aanvraag subsidie tweejarenprogramma

Een aanvrager van een subsidie voor de uitvoering van een tweejarenprogramma wordt uitsluitend in
de gelegenheid gesteld zijn aanvraag te completeren of alsnog te voldoen aan een wettelijk voorschrift
voor het in behandeling nemen van de aanvraag, wanneer de onvolledige aanvraag uiterlijk 14 dagen
voor de uiterste indieningsdatum is ontvangen.

Artikel 14
1.

Verdeelregels subsidie projecten

Burgemeester en wethouders verdelen het beschikbare bedrag voor de uitvoering van projecten
op volgorde van ontvangst van de aanvragen.

2.

De datum van ontvangst is de datum waarop de aanvraag volledig is ingediend.

3.

Wanneer meerdere subsidieaanvragen op dezelfde dag zijn ontvangen en verstrekking van
subsidie voor deze aanvragen zou leiden tot overschrijding van het subsidieplafond, wordt de
volgorde van afhandeling door middel van loting bepaald.

Artikel 15
1.

Verdeelregels en beoordelingscriteria subsidies tweejarenprogramma

Burgemeester en wethouders plaatsen de subsidieaanvragen voor projecten op basis van een
tweejarenprogramma na een onderlinge vergelijking in een volgorde en verstrekken de subsidie
in die volgorde totdat het subsidieplafond is bereikt.

2.

3.

Een aanvraag wordt hoger geplaatst naarmate deze meer bijdraagt aan:
a.

talentontwikkeling;

b.

innovatie;

c.

de samenwerking met andere organisaties.

De beoordelingscriteria als genoemd in het tweede lid hebben een gelijk gewicht, per criterium
worden 0, 5, 10, 15 of 20 punten toegekend.

4.

Wanneer aanvragen in de rangschikking gelijk eindigen en toekenning van die aanvragen zou
leiden tot overschrijding van het subsidieplafond, dan vindt een nadere rangschikking plaats.
Daarbij worden aanvragen waaraan op het criterium samenwerking een hoger aantal punten is
toegekend, hoger gerangschikt.

5.

De volgorde van gelijk geplaatste subsidieaanvragen ook na toepassing van het vierde lid, wordt
door middel van loting bepaald.

6.

Kan een subsidie niet volledig worden verstrekt als gevolg van het bereiken van het
subsidieplafond, dan vindt verstrekking plaats ter hoogte van het nog beschikbare bedrag.

7.

Vinden burgemeester en wethouders niet aannemelijk dat de subsidieaanvrager na gedeeltelijke
verlening van de subsidie de activiteiten uit zal voeren, dan weigeren zij de subsidie.
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Artikel 16
1.

Hoogte subsidiebedrag / wijze van berekening subsidiebedrag

Het subsidiebedrag voor een project is het tekort dat bestaat volgens de bij de aanvraag
ingediende begroting tot een maximum van 50% van de subsidiabele kosten.

2.

De kosten van muziekinstrumenten zijn niet subsidiabel.

3.

Uitsluitend de kosten die naar het oordeel van burgemeester en wethouders noodzakelijk zijn om
de projecten uit te voeren, zijn subsidiabel.

4.

Maximaal 5% van het subsidiebedrag wordt toegekend voor overheadkosten.

5.

Kosten voor de uitvoering van een project dat al dan niet onderdeel is van een
tweejarenprogramma en dat in samenwerking met andere organisaties wordt uitgevoerd, mogen
door één aanvrager worden aangevraagd en worden derhalve maximaal één keer gesubsidieerd.

6.

Het maximum subsidiebedrag voor het uitvoeren van een project is € 3.500,-, en voor het
uitvoeren van een tweejarenprogramma € 40.000,-.

Artikel 17

Weigeringsgronden

In aanvulling op de weigeringsgronden genoemd in de artikelen 4:25, tweede lid en 4:35 van de
Algemene wet bestuursrecht en in artikel 12 van de Algemene subsidieverordening 2012, weigeren
burgemeester en wethouders de subsidie wanneer:
a.

de aanvraag om een subsidie voor de uitvoering van een tweejarenprogramma onvolledig is of
de bij die aanvraag verstrekte gegevens en bescheiden onvoldoende zijn voor de beoordeling
van de aanvraag;

b.

zij op grond van een andere regeling subsidie voor de aangevraagde activiteiten hebben
verstrekt;

c.

tweemaal eerder voor in hoofdzaak dezelfde activiteit subsidie is aangevraagd en deze is
geweigerd;

d.

op één van de beoordelingscriteria als genoemd in artikel 15, tweede lid onder a tot en met c, 0
punten worden toegekend;

e.

het totaal aantal punten dat aan de aanvraag wordt toegekend minder dan 25 punten bedraagt.

Artikel 18 Verplichtingen
Onverminderd het bepaalde in artikel 4:37 van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene
subsidieverordening 2016 is de ontvanger van een subsidie voor de uitvoering van een
tweejarenprogramma verplicht vóór 1 maart van het tweede kalenderjaar van het subsidietijdvak, een
activiteiten- en financieel verslag over het eerste subsidiejaar over te leggen aan burgemeester en
wethouders.

Artikel 19
1.

Aanvraag vaststelling subsidies tweejarenprogramma

De aanvraag tot vaststelling van de subsidie voor de uitvoering van een tweejarenprogramma
wordt uiterlijk 1 april van het jaar na afloop van het subsidietijdvak ingediend.
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2.

Een aanvraag tot vaststelling van een subsidie voor het uitvoeren van een project wordt
overeenkomstig artikel 22, eerste lid, van de Algemene subsidieverordening 2016, uiterlijk acht
weken na uitvoering van het project ingediend bij burgemeester en wethouders.

Artikel 20

Intrekking

De subsidieverordening amateurkunst 2008 wordt ingetrokken en hoofdstuk 3 van de
Subsidieverordening culturele activiteiten Enschede 2014 komt te vervallen.

Artikel 21

Overgangsbepaling

De subsidieverordening amateurkunst 2008 en hoofdstuk 3 van de Subsidieverordening culturele
activiteiten Enschede 2014 blijven van toepassing op de subsidies die op grond van deze
verordeningen zijn verstrekt.

Artikel 22

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na de dag van de bekendmaking.

Artikel 23

Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Subsidieverordening amateurkunst 2021

Aldus besloten in de vergadering van de raad van de gemeente Enschede op 30 september 2019.

De voorzitter,

De griffier,
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