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Beleidsregel subsidieverlening op basis van titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht, de 
Kaderverordening Subsidies Gemeente Delft 2014, en het beleidskader subsidies gemeente Delft 2014-2018 

 
Het college van burgemeester en wethouders van Delft, 
gelet op het bepaalde in artikel 9 van de Kaderverordening Subsidies gemeente Delft 2014 
 
B e s l u i t 
 
vast te stellen de volgende  Beleidsregel Stimulering Participatie en innovatie 
 
Artikel 1        Begripsbepalingen 

In deze beleidsregel wordt verstaan onder: 
1. subsidie: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 4:21 van de Algemene wet 

bestuursrecht. 

2. beleidskader subsidies: het door de raad vastgestelde kader waarin de 

gemeentelijke beleidsvisie op subsidies, de beleidsdoelen en de 

subsidiesystematiek zijn vastgelegd. 

3. kaderverordening; de Kaderverordening Subsidies gemeente Delft 2014. 

4. het college: het college van burgemeester en wethouders. 

5. prestatiesubsidie: een subsidie die een relatie legt tussen de door de gemeente 

toegekende subsidie en de daarvoor vereiste prestatie in het kader van door de gemeente 

gestelde doelen. 

6. stimuleringssubsidie: een eenmalige subsidie gericht op incidentele activiteiten of projecten 
als genoemd in artikel 2. 

7. straatfeesten: het organiseren in een of meerdere aaneengesloten straten van een feest 
voor bewoners van die stra(a)t(en). 

8. oud papier: gebruikt gedrukt papier of gebruikt karton dat via recycling verwerkt kan worden 
voor hergebruik. 

 
Artikel 2        Doel van deze beleidsregel 

1. Subsidiëring op basis van deze beleidsregel is gericht op het stimuleren van activiteiten en projecten 

die bijdragen aan de gemeentelijke doelen die samenhangen met de twee pijlers: stad van innovatie 

en participatiesamenleving.  

2. De in lid 1 genoemde activiteiten en projecten, die zowel door organisaties, particulieren en 

instellingen die werken op non-profitbasis kunnen  worden uitgevoerd, bevorderen de hierna 

genoemde doelen en de daaraan ten grondslag liggende visie: 

a. Participatie van inwoners van Delft bevorderen. 

b. Eigen kracht en gezamenlijke kracht van Delftenaren bevorderen 

c. Goed sociaal klimaat en veiligheid bevorderen  

d. Duurzaamheid en het Delftse milieu bevorderen  

 

3. In afwijking van het bepaalde in het tweede lid kunnen ook profit organisaties in aanmerking komen 

voor subsidie, wanneer de te verrichten activiteiten zonder winstoogmerk worden uitgevoerd en 

passen in het gemeentelijke beleid en de daarbij beoogde doelen als genoemd.  
 
Artikel 3      Bevoegd orgaan 

1. Als bevoegd orgaan voor toepassing van subsidiebeleidsregels is in artikel 3 van de 

kaderverordening het college aangewezen.    

2. Wanneer het college toepassing geeft aan het bepaalde in artikel 3 lid 2 van de Kaderverordening 

Subsidies Gemeente Delft 2014 met betrekking tot eventuele subsidierondes, worden de 

betreffende data alsmede de benoemde speciale thema’s of accenten tijdig kenbaar gemaakt via 

de gemeentelijke website.  
 
Artikel 4 Vereisten subsidieaanvraag 

1. Aanvragen worden gedaan met gebruikmaking van een door de gemeente beschikbaar 
gesteld aanvraagformulier en dienen opgave te bevatten van de volgende gegevens: 

a. Aard en inhoud van de activiteiten. 
b. Bij natuurlijke personen: de naam, voorletter(s), adres, woonplaats, geboortedatum en de 

handtekening van de aanvrager. Bij een groep van natuurlijke personen deze gegevens van 
tenminste twee van de aanvragers die deelnemen aan de activiteiten of projecten van de groep. 
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c. Indien het een rechtspersoon betreft: de rechtsvorm, de statutaire naam, vestigingsadres 
en de handtekeningen van degene(n) die bevoegd is/zijn de rechtspersoon te 
vertegenwoordigen. Een afschrift van de statuten alsmede een bankafschrift, waaruit de 
relatie tussen naam en rekeningnummer van de rechtspersoon blijkt, dient meegestuurd te 
worden. 

d. Iedere subsidieaanvraag gaat, tenzij de aard of de omvang van de activiteiten zich daartegen 

verzet, vergezeld van een begroting van inkomsten en uitgaven met een toelichting op de 

verschillende posten, een activiteitenplan/programma of projectopzet en het rekeningnummer 

waarop het subsidiebedrag overgemaakt dient te worden. 

e. Door een rechtspersoon wordt daarnaast het jaarverslag/de jaarrekening van het voorafgaande 

jaar met toelichting ingediend.  

2. Het college kan de aanvrager verplichten een balans van het voorafgaande jaar bij de aanvraag te 

voegen. 

3. Een aanvraag voor een stimuleringssubsidie dient binnen de door het college te stellen termijn te 

worden ingediend. Het college kan de subsidieverlening in een aantal subsidierondes doen 

plaatsvinden, waarbij het college speciale thema’s of accenten kan benoemen respectievelijk 

aanbrengen krachtens haar in artikel 2 lid 2 van de kaderverordening toegekende bevoegdheid. 

4. Subsidie kan worden verleend als, voor zover van toepassing, voldaan wordt aan de volgende 

voorwaarden: 

a. de subsidieaanvrager voert een zodanig ingerichte administratie, dat daaruit de van belang 

zijnde rechten en verplichtingen alsmede de betalingen en de ontvangsten kunnen worden 

nagegaan. 

b. Als een rechtspersoon subsidie aanvraagt is deze verplicht onroerende zaken,  personeel en 

bij de activiteiten betrokken vrijwilligers te verzekeren tegen schade en het risico van wettelijke 

aansprakelijkheid. 

c. Voor aanvragen van rechtspersonen/organisaties geldt dat deze geen winstoogmerk hebben. 

 

  Artikel 4a Toetsing subsidieaanvraag 

1. Subsidieaanvragen worden, naast het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht, de 

kaderverordening en het beleidskader subsidies, getoetst aan de criteria als genoemd in artikel 

4a.6. Dit geldt niet voor straatfeesten en oud papier, hiervoor wordt verwezen naar de nadere 

criteria van 8.2 en 8.3, voor zover van toepassing. 

2. Alle gedane aanvragen worden per keer op hun eigen merites maar in gezamenlijkheid beoordeeld, 

met inachtneming van het bepaalde in deze beleidsregel.  

3. Het college publiceert tenminste zes weken voor de uiterste indieningsdatum op www.delft.nl en in 

de Stadskrant een oproep voor het indienen van subsidieaanvragen in het kader van deze 

beleidsregel. 

4. Het college kan, ingevolge artikel 3 lid 2 van de kaderverordening, voor een bepaalde periode 

prioriteiten, in de vorm van thema’s of accenten, binnen de hoofddoelstellingen vaststellen 

respectievelijk aanbrengen waar het beschikbare budget bij voorrang voor gebruikt kan worden. 

5. Bij continuering gedurende bepaalde tijd kan een aanvraag ingediend worden voor een 

prestatiesubsidie, als aan de voorwaarden daarvoor voldaan wordt 

6. Voorkeur wordt gegeven aan activiteiten en projecten die: 

a. waarbij met andere partijen wordt samengewerkt en/of  

b. bijdragen aan meerdere doelstellingen en/of 

c. waarbij sprake is van een maatschappelijk verantwoorde activiteit met inzet van vrijwilligers 

en/of 

d. voor een behoorlijk deel door co-financiering (minimaal tussen 25 en 50%) worden 

gefinancierd, ook bijdragen in natura kunnen als eigen bijdrage worden gerekend en/of 

e. vernieuwende elementen bevatten die bijdragen aan de doelstellingen. 

7. Te verlenen subsidies zijn niet altijd en noodzakelijkerwijs gebonden aan een kalenderjaar. 

  
Artikel 5    Beschikbaar budget 

Subsidie kan slechts, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7, lid 2 van de 
Kaderverordening Subsidies Gemeente Delft 2014, worden verleend voor zover een budget 
beschikbaar is gesteld en dit budget toereikend is. 

 
Artikel 6       Weigeringsgronden 

Een aangevraagde subsidie kan worden  geweigerd op basis van het bepaalde in de artikelen 4a en 5 

en artikel 11 van de Kaderverordening Subsidies Gemeente Delft 2014.  

http://www.delft.nl/
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Artikel 7       Verlenen en vaststellen 

1. Voor subsidies tot een maximumbedrag van € 2.500 hoeft in beginsel geen verzoek tot 

vaststelling van de subsidie te worden ingediend. De betreffende subsidies worden op grond van 

artikel 4:43 van de Algemene wet bestuursrecht direct vastgesteld zonder voorafgaande 

verleningsbeschikking.. 

2. De subsidieaanvrager heeft de plicht om bij het niet (of niet volledig) doorgaan van de activiteit of 

het project, waarvoor de subsidie is verleend, dit direct schriftelijk bij het college of de betreffende 

contactambtenaar te melden. De subsidieverlening kan in deze situatie geheel of gedeeltelijk 

ingetrokken worden. Het college kan onder omstandigheden bepalen dat de subsidieaanvrager 

alsnog een verzoek tot vaststelling moet indienen. 

3. Bij de aanvraag tot vaststellen van de verleende subsidie worden tenminste de volgende 

bescheiden meegezonden: 

a. de rekening/ verantwoording over de activiteiten zoals die hebben 

plaatsgevonden in kader subsidieverlening 

b. een financieel verslag en een verantwoording van de overige 

subsidieverplichtingen 

c. Indien de subsidieaanvrager een subsidie van € 10.000 of meer ontvangt, 

dient het financieel verslag en het activiteiten-, respectievelijk projectverslag 

voorzien te zijn van een bestuursverklaring, waarin het bestuur verklaart 

getrouw en rechtmatig te hebben gehandeld. 

d. Subsidietoekenningen tot € 2.500 hoeven in de regel niet te worden 

verantwoord. Steekproefsgewijs kan het college toch een verantwoording 

verlangen van het te besteden subsidiebedrag 

4. Het college kan nadere voorwaarden stellen aan het vaststellen van subsidies. 

5. De subsidie kan naast de gevallen, vermeld in art 4:46, tweede en derde lid Awb, lager worden 

vastgesteld, als: 

a. is gebleken, dat de subsidie aan andere activiteiten of een ander project is 

besteed dan waarvoor zij is aangevraagd, dan wel verleend, en hierin ondanks 

schriftelijke waarschuwing geen verandering heeft plaatsgevonden; 

b. de subsidieontvanger feitelijk niet of niet voldoende overeenkomstig zijn doelstellingen 

werkzaam is en hierin ondanks ontvangen schriftelijke waarschuwing geen 

verandering brengt; 

c. de subsidieontvanger een financieel wanbeleid voert, en hierin ondanks ontvangen 

schriftelijke waarschuwing geen verandering brengt; 

d. de rechtspersoon bij rechterlijk vonnis is ontbonden; 

e. bij de subsidieontvanger conservatoir of executoriaal beslag is gelegd op het vermogen of 

een deel ervan; 

f. aan de subsidieontvanger surséance van betaling is verleend of de subsidieontvanger in 

staat van faillissement is verklaard. 

6. De definitieve subsidievaststelling vindt plaats na ontvangst van de aanvraag tot vaststelling 

daarvan. 

 
Artikel 8.1    Nadere criteria voor verschillende soorten van activiteiten 

Naast het stimuleren van algemene activiteiten en projecten gericht op maatschappelijke 

Participatie en Innovatie zijn er enkele specifieke activiteiten en projecten die een nadere 

toetsing vereisen, te weten de straatfeesten, inzameling oud papier. De betreffende 

toetsingsgronden zijn opgenomen in de artikelen 8.2 tot en met 8.3.  

 
Artikel  8.2    Straatfeesten  

1. Van de organisatie van het straatfeest wordt verwacht dat de uitnodiging voor een straatfeest 

onder alle bewoners van de betrokken straat verspreid is en dat in de uitnodiging aangegeven 

wordt dat voor het straatfeest een subsidie bij de gemeente is verkregen. 

2. Per straat kan ten hoogste € 250, - subsidie per jaar worden aangevraagd. Het college kan in 

bijzondere situaties van dit aantal afwijken. 

3. Een aanvraag subsidie voor een straatfeest wordt uiterlijk 3 weken voorafgaand aan de datum 

van het straatfeest ingediend. Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen een termijn van 2 

weken wordt een beslissing genomen op de ingediende subsidieaanvraag. 
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4. De aanvraag wordt, in afwijking van het bepaalde in het eerste lid van artikel 4, gedaan met 

gebruikmaking van het specifieke aanvraagformulier straatfeesten. De aanvraag dient tevens 

als melding: Openbare Ruimte. 

5. Eén van de organisatoren, zijnde een bewoner van de betrokken straat, dient de aanvraag en 

de melding in te dienen. 

6. Voor eten en drinken tijdens een straatfeest kan geen subsidie worden aangevraagd.  

 

Artikel 8.3   Oud Papier 

1. Voor de subsidie oud papier komen in aanmerking in Delft gevestigde scholen en verenigingen, 
instellingen en organisaties die in het algemeen of plaatselijk belang werkzaam zijn en niet het 
maken van winst beogen en die oud papier uit particuliere huishoudens inzamelen. 

2. Het subsidiebedrag per kilogram oud papier wordt jaarlijks door het college vastgesteld en 
bekendgemaakt. 

3. De subsidiebeschikking dient tevens als registratiebewijs. 

4. Het ingezamelde oud papier waarvoor subsidie wordt gevraagd moet door de subsidieaanvrager 
worden aangeboden bij Avalex. 

5. De subsidieaanvrager kan in het kader van de toepassing van deze beleidsregel slechts als 
inzameladres fungeren; inzameling aan de huizen is verboden. 

6. De vaststelling van de subsidie vindt één keer per jaar plaats, en wel binnen 8 weken na afloop 
van het kalenderjaar. 

 
Artikel 9      Intrekken en terugvorderen 

Ingeval van niet naleving van één of meer van de bepalingen van deze beleidsregel kan 

het college, met inachtneming van de artikelen 12,13 en 14 van de Kaderverordening 

Subsidies Gemeente Delft 2014 reeds verleende subsidie intrekken of wijzigen en 

terugvorderen. 

 
Artikel 10      Ontheffing 

Het college kan van een of meer bepalingen van deze beleidsregel ontheffing verlenen. 

 
Artikel 11      Slotbepalingen en overgangsrecht 

1. In gevallen waarin deze beleidsregel niet voorziet beslist het college. 

2. Aanvragen voor een waarderingssubsidie (oud) kunnen in 2014 nog voor het jaar 2015 worden 

aangevraagd en zullen worden beoordeeld op basis van de geldende subsidiebeleidsregels, 

waaronder de beleidsregels Maatschappelijke activiteiten en Milieu.  

3. Aanvragen voor een incidentele subsidie(oud) kunnen vanaf 2015 niet meer worden aangevraagd.  

4. Aanvragen voor een prestatiesubsidie kunnen worden aangevraagd op basis van de nu geldende 

subsidiebeleidsregels, waaronder de beleidsregel Maatschappelijke Activiteiten en Milieu. 

5. Deze beleidsregel treedt in werking per 1 januari 2015. 

6. Deze beleidsregel kan worden aangehaald als: de Beleidsregel Stimulering Participatie en 

Innovatie. 
 

 
Delft,  16 december 2014 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van Delft, 

 

 

Mr.drs. G.A.A. Verkerk  Burgemeester 

 

 

Mr. drs. J. Krul   Gemeentesecretaris 

 

Vastgesteld: 16 december 2014 

Bekendgemaakt: Gemeenteblad, 31 december 2014. 
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Memorie van toelichting horend bij Subsidiebeleidsregel Stimulering van Participatie en Innovatie 

I Algemene toelichting 

De rol van de gemeente is aan het veranderen, de samenleving zit in een overgang van verzorgingsstaat 

naar participatiesamenleving, waarin de gemeente meer als regisseur en facilitator optreedt. De 

gemeente heeft burgers en organisaties nu meer dan ooit nodig om samen een leefbare, prettige 

samenleving te realiseren waarin iedereen mee kan doen.   

Subsidie is één van de instrumenten om deze prettige samenleving met elkaar te realiseren. Het Delftse 

subsidiesysteem bestaat uit het door de raad vastgestelde beleidskader subsidies en de 

kaderverordening waarin het beleid van de gemeente over de toepassing van subsidieverlenen in 

hoofdlijnen is vastgelegd. In de kaderverordening heeft de raad de mogelijkheid voor het college 

geschapen om nadere subsidiebeleidsregels voor de uitvoeringspraktijk te maken. Tot 2015 waren er 

subsidiebeleidsregels per thema waarin het aanvragen en afhandelen van prestatiesubsidies, 

waarderingssubsidies en incidentele subsidies werden geregeld. 

Op verzoek van de raad is de inzet van waarderingssubsidies en incidentele subsidies herijkt. Hiervoor 

heeft onder andere een aantal stadsmeetings met partners uit de stad plaatsgevonden. De herijking 

heeft geresulteerd in de stimuleringssubsidie waarvoor de uitvoeringspraktijk nu wordt geregeld in deze 

subsidiebeleidsregel Stimulering van Participatie en Innovatie. De stimuleringssubsidie komt in de plaats 

van waarderingssubsidies (ingaande 2016) en incidentele subsidies (ingaande 2015). Voor de 

stimuleringssubsidie gelden de volgende uitgangspunten: 

1. De stimuleringssubsidie is één subsidievorm met één budget: de huidige waarderings- en incidentele 

subsidies worden samengevoegd tot één subsidievorm, namelijk de stimuleringssubsidie voor 

Participatie en Innovatie.  

2. Het stimuleringssubsidie budget is bedoeld voor activiteiten en projecten door organisaties en 

(groepen) burgers die bijdragen aan de twee hoofdpijlers van de gemeente Delft: 

Participatiesamenleving en Innovatieve stad.  

3. De raad kan (op voorstel van het college) jaarlijks of twee jaarlijks prioriteiten binnen de 

hoofddoelstellingen vaststellen waar het budget bij voorrang voor gebruikt kan worden. 

4. Een deel van het stimuleringsbudget is bedoeld voor het versterken van de eigen kracht van 

organisaties en (groepen) burgers.  

De gemeente gaat steeds meer uit van eigen kracht van burgers en organisaties. We zijn ons ervan 

bewust dat dit niet vanzelf gaat. Een deel van het subsidiebudget zal worden ingezet voor het 

versterken van maatschappelijke organisaties en actieve burgers, door onder andere 

deskundigheidsbevordering. Doel daarvan is dat organisaties meer zelfredzaam worden en op 

termijn minder afhankelijk van subsidies. 

5. Een stimuleringssubsidie is een subsidie gericht op een incidentele activiteit of project. Wanneer  

subsidie toegekend wordt, wil dat niet zeggen dat dit een volgende keer weer gebeurt. Doel is dat 

organisaties sterker worden, zodat ze minder afhankelijk worden van gemeentelijke subsidie. 

Zoals hierboven is beschreven is de stimuleringssubsidie  een subsidie die bijdraagt aan het stimuleren 

van (verkort) participatie en innovatie, de twee hoofddoelstellingen van de gemeente. Deze 

hoofdoelstellingen hebben te maken met de onderwerpen participatie, eigen en gezamenlijke kracht, 

sociaal klimaat, veiligheid, cultuur, sport, (sociale) innovatie, duurzaamheid en milieu en zijn vertaald in 

een aantal doelstellingen (zie in de artikelgewijze toelichting bij artikel 2). Zowel organisaties als 

(groepen) burgers kunnen met behulp van subsidie activiteiten, initiatieven en projecten uitvoeren die 

passen binnen de hierboven genoemde doelstellingen. 
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Subsidieaanvragen zullen in een aantal rondes per jaar integraal beoordeeld worden. Een overzicht van 

deze rondes, en de uiterlijke datum waarop de subsidieaanvraag binnen moet zijn zal ruim van te voren 

onder andere op de gemeentelijke website  (www.delft.nl). gepubliceerd worden. De subsidies worden 

beoordeeld aan de hand van de bijdragen aan de gemeentelijke doelstellingen en de criteria (zie de 

artikelgewijze toelichting bij artikel 4a lid 6).  

 
II Artikelsgewijze toelichting: 
 
Artikel 1. Begripsbepalingen 
Lid 1. In artikel 4:21 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) wordt een subsidie als volgt 

gedefinieerd: “De aanspraak op financiële middelen, door een bestuursorgaan verstrekt, 

met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling voor aan 
het bestuursorgaan geleverde goederen en diensten”. 

Lid 3. In Delft is gekozen voor een Kaderverordening subsidies 2014 die zich richt op alle subsidies 

die door de gemeente Delft worden verstrekt en daaronder subsidiebeleidsregels. Tot 2015 
waren er subsidiebeleidsregels per thema waarin het aanvragen van een incidentele, een 

waardering- of een prestatiesubsidie werd geregeld. 
Lid 5. In 2015 wordt een beleidsregel voor prestatiesubsidies gemaakt. De verwachting is dat de 

(meeste) subsidiebeleidsregels die nu prestatiesubsidies regelen dan kunnen worden 
ingetrokken. 

Lid 6. In deze Subsidie beleidsregel wordt de stimuleringssubsidie geïntroduceerd. Dit is een 

samenvoeging van de incidentele en de waarderingssubsidies. De incidentele subsidie en 
waarderingssubsidie kunnen niet meer worden aangevraagd en zijn uit de overige 

subsidiebeleidsregels gehaald.  
 

Artikel 2. Doel van de beleidsregel 

Lid 1. Stimuleren van activiteiten en projecten die bijdragen aan de gemeentelijke doelen die  

 samenhangen met participatie en innovatie. Concreet gaat het om de vier genoemde 

 doelstellingen. 

Lid 2a. Doelstelling Participatie van inwoners van Delft bevorderen.  

Het is van belang dat iedereen mee kan doen in onze samenleving en dat Delftenaren 

aan het werk zijn en/ of sociaal maatschappelijk actief. We verwachten dat iedereen 

een steentje bijdraagt aan de samenleving, natuurlijk naar vermogen.  

Subsidie kan worden aangevraagd voor:  

1. Activiteiten/ projecten die meedoen en participatie stimuleren in wijk/buurt en stad 

(op gebied van onder andere cultuur, sport, educatie) en  

2. Activiteiten/ projecten die vrijwilligerswerk en actief burgerschap stimuleren. 

Lid 2b. Doelstelling Eigen kracht en gezamenlijke kracht van Delftenaren bevorderen. 

Het grootste deel van de Delftenaren kan zich prima zelf redden. Voor een klein deel 

van de Delftenaren is eigen kracht en gezamenlijke kracht niet vanzelfsprekend. 

Hiervoor kunnen allerlei redenen zijn. Vaak staan deze mensen niet in hun eigen 

kracht en/ of missen een sociaal netwerk. 

Subsidie kan worden aangevraagd voor: 

1. activiteiten/ initiatieven/ projecten die “de eigen kracht en gezamenlijke kracht van 

Delftenaren vergroten (zoals het wegwerken van taalachterstanden, wegwerken 

van schulden, armoedebestrijding, belangenbehartiging en voorlichting, 

activiteiten die talentontwikkeling bevorderen, cultuur- en sportparticipatie);  

2. Activiteiten/initiatieven/projecten die preventief werken om ervoor te zorgen dat 

mensen niet in een kwetsbare situatie raken; 

3. Activiteiten/initiatieven/projecten die ervoor zorgen dat de voorzieningen voor 

iedereen toegankelijk zijn (bijvoorbeeld zorgvoorzieningen en vrije 

tijdsvoorzieningen); 

4. Activiteiten/initiatieven/projecten gericht op gezond leven (zoals bewegen, sport 

en gezonde voeding). 

Lid 2c. Doelstelling Goed sociaal klimaat en veiligheid bevorderen 

We streven naar een leefbare, veilige stad met een goed sociaal klimaat, waar de 

verschillende culturen op een respectvolle manier met elkaar omgaan. Extra aandacht 

hebben we voor het verbeteren van de aandachtswijken.  

Subsidie kan worden aangevraagd voor 1. activiteiten/ initiatieven/ projecten die het 

sociale klimaat en de leefbaarheid in de wijk en in de stad bevorderen, zoals 

http://www.delft.nl/
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1.Ontmoetingsactiviteiten, activiteiten gericht op preventie van overlast en criminaliteit, 

jongerenparticipatie en/of 2. Nazorgactiviteiten/ initiatieven/ projecten voor slachtoffers 

van geweld. 

Lid 2d. Doelstelling Duurzaamheid en het Delftse milieu bevorderen 

Organisaties en inwoners worden gestimuleerd om zelf verantwoordelijkheid te nemen  

voor duurzaam gedrag en het milieu. Subsidie kan worden aangevraagd voor 

activiteiten/initiatieven/projecten die 1. Bijdragen aan de verbetering van het Delftse 

milieu of die uitstralingseffecten hebben  op het gebied van duurzaamheid 

(bijvoorbeeld gedragsverbetering, gedragsverandering of kennisoverdracht) en/ of 2. 

Milieuvriendelijk gedrag stimuleren en/of 3. Informatie uitwisseling (natuur)educatie en 

dialoog op het gebied van duurzaamheid en milieu stimuleren  en/of  4. Projecten die 

bijdragen aan duurzaam en energieneutraal Delft. 

 

Artikel 3. Bevoegd orgaan 

Lid 1. Het college is belast met de uitvoering van het door de raad vastgestelde 

subsidiebeleid, en derhalve bevoegd de Kaderverordening en de daarop gebaseerde 

beleidsregels uit te voeren. 

Lid 2. Subsidierondes zijn zowel voor het college als voor subsidieaanvragers een nuttig 

instrument uit een oogpunt van planning, budgettering en evenwichtige verdeling van 

beschikbare subsidiebudgetten. De bevoegdheid voor het college om speciale thema’s 

of accenten te benoemen respectievelijk aan te brengen heeft zijn nut wanneer er 

sprake is van meerdere subsidieaanvragers die alle aan diverse subsidiecriteria 

voldoen en er, binnen het beschikbare budget, door het college toch een keuze 

gemaakt moet worden aan wie uiteindelijk wel en aan wie geen subsidie verleend zal 

worden. 

 

Artikel 4. Vereisten subsidieaanvraag 

 

Lid 3  Rondes 

In 2015 wordt bekeken hoeveel rondes wenselijk zijn voor het aanvragen van  

stimuleringssubsidies. Vooralsnog wordt gekozen om (in ieder geval vanaf februari tot 

en met juli van 2015)  maandelijks een subsidieronde te houden.    

 

Artikel 4a. Toetsen subsidieaanvraag 

Lid 1. Een paar specifieke activiteiten, te weten inzameling oud papier en organiseren van 

straatfeesten, worden aan de hand van aparte toetsingsgronden beoordeeld, zoals 

opgenomen in artikel 8.2 en 8.3. 

Lid 5. Een stimuleringssubsidie is bedoeld voor eenmalige activiteiten, projecten. Het 

college kan bij uitzondering van deze eenmaligheid afwijken. Als een 

subsidieaanvrager nogmaals voor dezelfde activiteit subsidie wil aanvragen, dan kan 

hij/ zij als de subsidieaanvraag voldoet aan de voorwaarden voor een 

prestatiesubsidie, een prestatiesubsidie aanvragen. 

Lid 6  Criteria: 

Onderstaande criteria wegen in principe even zwaar. 

a. Een activiteit geniet voorkeur voor subsidie wanneer er met andere partijen wordt 

samengewerkt. Vanuit de gedachte dat je samen sterker staat, willen we 

samenwerken en verbindingen tussen burgers en organisaties (groepen) burgers 

stimuleren. Bijvoorbeeld een migrantenorganisatie die samen met een 

zorginstelling werkt aan het meer toegankelijk maken van de zorg voor een 

doelgroep die nu minder goed bereikt wordt. 

b. Een activiteit heeft voorkeur voor subsidie als het op meerdere doelstellingen 

betrekking heeft. Bijvoorbeeld een culturele activiteit die de eigen kracht van 

jongeren versterkt, maar tegelijkertijd ook innovatief is en de creativiteit/ talenten 

van jongeren ontwikkelt heeft de voorkeur boven een eenmalige schildercursus. 

Echter activiteiten kunnen zich ook richten op een specifieke doelstelling, omdat 

daar de expertise ligt. 

c. Een activiteit geniet voorkeur voor subsidie wanneer er sprake is van een 

maatschappelijk verantwoorde activiteit met inzet van vrijwilligers. Van 

subsidiepartners wordt verwacht dat zij een maatschappelijke rol op zich nemen. 

Dit kan bijvoorbeeld door hun activiteiten te richten op het versterken van eigen 
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kracht van meer kwetsbaren of door maatschappelijk verantwoord te verenigen. 

De gemeente kan organisaties helpen om die maatschappelijke rol op te pakken. 

d. Een activiteit geniet voorkeur voor subsidie wanneer er sprake is van een 

behoorlijke mate van co-financiering. Minimaal tussen de 25 en 50%. De 

gemeente wil initiatieven ondersteunen. Tegelijkertijd wil ze niet dat partijen 

volledig afhankelijk zijn van de subsidie. Door co-financiering te vragen wordt van 

subsidieaanvragers verlangd te onderzoeken wat zij zelf kunnen financieren of via 

andere geldstromen kunnen aanboren. Uren die vrijwilligers ten behoeve van de 

activiteit of het project (zullen) maken kunnen ook worden opgevoerd als co-

financiering. 

e. Een activiteit of project heeft voorkeur voor subsidie als het vernieuwende 

elementen bevat.  

 

Artikel 5. Beschikbaar budget 

1. Een subsidieplafond kan slechts bij of krachtens wettelijk voorschrift worden vastgesteld. 

Een subsidie wordt geweigerd voor zover door verstrekking van subsidie het 

subsidieplafond zou worden overschreden. Het subsidieplafond is geregeld en 

vastgelegd in de Kaderverordening. Dat betekent dat wanneer het beschikbare budget 

(het door de raad vastgestelde subsidieplafond) uitgegeven is, dit een wettelijke grond 

oplevert om geen subsidie te verstrekken. 

2. Subsidieverdeelsleutels  zijn verdelingscriteria door het college van burgemeester en 

wethouders vastgelegd in beleidsregels en afgeleid van de door de raad vastgestelde 

subsidieplafond(s), teneinde “onoverzichtelijke ontwikkelingen” in subsidieaanvragen te 

beteugelen en tot een behoorlijk en rechtmatige verdeling van de middelen te komen. 

 

Artikel 6 Weigeringsgronden 

Artikel 6 is voor de subsidiepraktijk een belangrijk artikel. Immers, wanneer een subsidie wordt 

aangevraagd en deze wordt geweigerd dan is dat in de eerste plaats een teleurstelling voor de 

aanvrager. Wanneer die aanvrager dan vervolgens gebruik wil maken van ter beschikking staande 

rechtsmiddelen (een bezwaarschrift al dan niet tegelijk met een verzoek om voorlopige voorziening bij 

de Voorzieningenrechter) dan moet een weigeringsbesluit in rechte verdedigbaar zijn en stand kunnen 

houden. Dat zijn de rechtsstatelijke spelregels. 

 

Door in artikel 6 te verwijzen naar de artikelen 4a en 5 van de Beleidsregel Stimulering Participatie en 

Innovatie, alsmede naar artikel 11 van de Kaderverordening Subsidies Gemeente Delft 2014, is er 

sprake van een evenwichtig stelsel van weigeringsgronden. Deels procedureel, deels inhoudelijk gelet 

op de vastgestelde subsidiedoeleinden. 

 

In de procedurele gronden ligt de objectieve dimensie besloten. In de inhoudelijke gronden is sprake 

van een zo objectief mogelijke dimensie. Immers, of een bepaalde voorgenomen activiteit past binnen 

de vastgestelde subsidiedoeleinden zal noodzakelijkerwijs altijd een zekere subjectiviteit inhouden. Een 

subjectiviteit waar het gemeentebestuur, in dit geval het college van burgemeester en wethouders, 

verantwoordelijkheid voor draagt. 

 

Ook wanneer een subsidie geweigerd is door een ambtenaar namens het college, dus in mandaat, blijft 

het college uiteindelijk verantwoordelijk. De wel gehoorde opvatting dat een subsidieaanvrager tevoren 

100 % zekerheid moet hebben, kijkend naar Beleidskader, Kaderverordening en Beleidsregel, dat een 

subsidieverzoek gehonoreerd zal worden, kan niet in regelgeving verwoord worden. Hoewel, zoals 

hiervoor opgemerkt, procedureel objectieve maatstaven gehanteerd worden en inhoudelijk zo objectief 

mogelijk, zal er bij weging onontkoombaar sprake zijn van een zekere subjectiviteit. Daarbij moet die 

subjectiviteit wel in rechte verdedigbaar zijn en stand kunnen houden in een bezwaarschriftprocedure 

en / of  ten overstaan van de rechter.  

 

Om de inhoudelijke objectiviteit zo groot mogelijk te doen zijn, is in artikel 3 lid 2 van de 

Kaderverordening een grondslag opgenomen dat subsidieverlening in een aantal subsidierondes kan 

plaatsvinden, waarbij het college speciale thema’s of accenten kan benoemen, respectievelijk 

aanbrengen, die passen binnen de doelen van het vastgestelde subsidiebeleid.  

 

Artikel 7 Verlenen en vaststellen 
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Lid 1 Om praktische redenen is er voor gekozen dat voor subsidies tot een maximumbedrag van   € 

2.500,-  in beginsel geen verzoek tot vaststelling van de toegekende subsidie behoeft te worden 

ingediend. Dit om in bepaalde gevallen niet strikt noodzakelijke procedurevereisten niet te 

hanteren. Lid 2 Bij het niet of niet volledig doorgaan van de activiteit waarvoor subsidie is 

gevraagd moet dit schriftelijk gemeld worden bij het college of de betrokken contactambtenaar. 

Immers, dit niet of niet volledig doorgaan heeft gevolgen voor de toegekende subsidie. De 

gevolgen kunnen verschillend zijn, variërend van geheel of gedeeltelijke intrekking, alsnog 

indienen van een verzoek tot vaststelling en terugvordering. 

Lid 3 In lid 3d wordt geregeld dat bij toegekende subsidies tot € 2.500 geen verantwoording nodig is. 

Om toch te kunnen controleren kan het college een steekproef houden en om verantwoording 

vragen. 

Lid 4 Deze grondslag is vereist om het college in de praktijk de mogelijkheid te bieden in bepaalde 

gevallen nadere voorwaarden te kunnen stellen bij het vaststellen van subsidies. 

Lid 5 Gewenst is het over een grondslag te beschikken om naast de in de wet in bepaalde gevallen 

een subsidie lager te kunnen vaststellen. Het betreft hier artikel 4:46, lid 2 en 3 van de Awb.  

Lid 6 Wanneer vaststelling van de definitieve subsidie vereist is, vindt deze plaats na 

ontvangst van de betreffende aanvraag tot vaststelling. 

 

Artikel 8.1 Nadere criteria voor verschillende soorten van activiteiten 

Om bepaalde activiteiten niet tussen wal en schip te laten vallen, omdat zij niet een op een te brengen 

zouden zijn onder de nieuw vastgestelde subsidiedoeleinden participatie en innovatie en deze 

activiteiten toch maatschappelijk relevant geoordeeld worden, zijn in de artikelen 8.2 en 8.3 

toetsingsgronden opgenomen voor subsidieaanvragen ten behoeve van straatfeesten en de inzameling 

van oud papier. Deze activiteiten vonden als te subsidiëren activiteit tot op heden hun grondslag in de 

Beleidsregel Maatschappelijke Activiteiten.  

 

Artikel 8.2 Straatfeesten 

Lid 1 Een oogmerk van een straatfeest moet in elk geval zijn dat het toegankelijk is voor alle bewoners 

van de betreffende straat. Zij dienen dan ook een uitnodiging te ontvangen. Een andere eis is dat 

melding gemaakt wordt van een verkregen gemeentelijke subsidie. 

Lid 2 Er is sprake van een maximum subsidiebedrag van € 250,- per jaar dat kan worden 

aangevraagd. Met gebruikmaking van het bepaalde in artikel 10 kan het college ontheffing van 

een of meer bepalingen van deze beleidsregel verlenen. Dat kan bijvoorbeeld betrekking hebben 

op een aanvraag voor een straatfeest die ook betrekking heeft op een gedeelte van een andere 

straat omdat dat gedeelte een nauwe samenhang vertoont met de eerstgenoemde straat. Ook 

kan onder zeer bijzondere omstandigheden gedacht worden aan een wijkfeest. Die 

omstandigheden zullen door het college gewogen en beoordeeld moeten worden. Zie ook artikel 

1 lid 7 voor de definitie van een straatfeest waar gesproken wordt over een feest voor een of 

meerdere aaneengesloten straten. 

Lid 3 Dit lid bepaalt de in acht te nemen termijnen. 

Lid 4 Voor een subsidieaanvraag voor een straatfeest is een speciaal formulier beschikbaar. 

Lid 5 Een van de organisatoren van een straatfeest dient een bewoner van de betrokken straat te zijn 

om een subsidieaanvraag voor het betreffende straatfeest te kunnen indienen evenals de 

melding. In de praktijk verdient het aanbeveling dat betrokkene tevoren het draagvlak voor een 

straatfeest onderzoekt en daarbij tevens het verzoek doet om als contactpersoon met de 

gemeente te mogen optreden. 

Lid 6 Dit lid geeft aan wat de beperking is waarvoor subsidie aangevraagd kan worden. Niet  

voor eten en drinken. Waar wel subsidie voor aangevraagd kan worden is bijvoorbeeld de huur 

van een tent, tafeltjes en stoelen of een barbecue. 

 

Artikel 8.3 Oud papier 

Onder oud papier wordt krachtens artikel 1 lid 8 van de beleidsregel verstaan gebruikt gedrukt papier of 

gebruikt karton dat via recycling verwerkt kan worden voor hergebruik. 

 

Lid 1 Lid 1 bepaalt wie een subsidieaanvraag oud papier kunnen indienen. 

Lid 2 Jaarlijks wordt het subsidiebedrag per kilogram door het college vastgesteld. Dit bedrag  

 wordt op de gebruikelijke manier bekend gemaakt. 

Lid 3 Het betreft hier een bewijsrechtelijk aspect. 
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Lid 4 Om regie te houden op de verwerkingsketen is in dit lid voorgeschreven dat het ingezamelde oud 

papier waarvoor subsidie wordt aangevraagd door de subsidieaanvrager aangeboden moet 

worden bij Avalex. 

Lid 5 Inzameling aan de huizen is niet toegestaan. Slechts de subsidieaanvrager kan als 

verzameladres fungeren. Wanneer inzameling bijvoorbeeld via een container op een bepaalde 

locatie plaatsvindt onder verantwoordelijkheid van de subsidieaanvrager dient hij dat bij de 

subsidieaanvraag aan te geven onder vermelding van de locatie. 

Lid 6 Dit lid bepaalt het vaststellingsmoment van de subsidie. 

 

 

Artikel 9 Intrekken en terugvorderen 

Deze grondslag is onontbeerlijk wil er sprake zijn van een procedureel sluitend geheel van 

subsidieverlening en het onder omstandigheden kunnen intrekken en terugvorderen van een 

toegekende subsidie. De Awb artikelen die genoemd worden vormen het wettelijk kader. 

 

Artikel 10 

De praktijk van feiten en omstandigheden waarin een subsidieaanvraag of een subsidieverlening en 

alles wat daar nee samenhangt zich afspelen is gevarieerd. Om daar beleidsmatig adequaat mee om te 

kunnen gaan is het noodzakelijk dat het college over de bevoegdheid beschikt om van deze 

beleidsregel te kunnen afwijken. Daarbij zullen met name  de redelijkheid en de proportionaliteit als 

belangrijke toets-criteria gelden. Niet snel zal het college van essentialia van deze beleidsregel kunnen 

afwijken. 

 

Artikel 11 Slotbepalingen en overgangsrecht 

Lid 1 Er kan in de subsidiepraktijk sprake zijn van gevallen waar de beleidsregel niet in voorziet en 

waaraan bij het vaststellen ook niet gedacht is. Om dan toch een besluit te kunnen nemen heeft 

het college de bevoegdheid nodig om dit te kunnen doen. Dat is een nuanceverschil met de 

bevoegdheid als genoemd in artikel 10. 

Lid 2 Bij wijze van overgangsrecht kunnen in 2014 vóór de betreffende datum nog 

waarderingssubsidies aangevraagd worden voor het jaar 2015. Ook incidentele subsidies voor 

2014 konden nog aangevraagd worden. Beide worden beoordeeld op basis van de beleidsregel 

Maatschappelijke Activiteiten en Milieu.  

Lid 3 Vanaf 2015 kunnen geen incidentele subsidies meer worden aangevraagd. Het nieuwe 

subsidiestelsel kent deze subsidievorm niet meer. 

Lid 4 Aanvragen voor een prestatiesubsidie worden nog ingediend en behandeld op basis van de 

beleidsregel Maatschappelijke Activiteiten en Milieu of een andere van toepassing zijnde 

subsidiebeleidsregel. 

Lid 5 Dit lid bevat de inwerkingtredingsdatum van de beleidsregel. 

Lid 6 Hier wordt de citeertitel van de beleidsregel genoemd. 

 


