Burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van Leiderdorp van 7 november 2013
(2013i01441);
Gelet op de in de "Algemene subsidieverordening Leiderdorp 2014" (ASV 2014) vastgelegde
wettelijke grondslag voor de subsidieverstrekking ten behoeve van activiteiten;
Gelet op artikel 2, lid 4, van de ASV 2014, waarin staat dat het de college de bevoegdheid
heeft nadere regels te stellen, waarin de te subsidiëren activiteiten, de doelgroepen en de
verdeling van de subsidie per doeleinde zoals bedoeld in het eerste lid van artikel 2 van de
ASV 2014 worden omschreven;
besluiten vast te stellen de:

Beleidsregel Sporten en Bewegen 2014-2017
Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
Artikel 1 Reikwijdte beleidsregel
De Algemene Subsidieverordening Leiderdorp 2014 en de uitgangspunten van het
gemeentelijke subsidiebeleid vormen de onderlegger van deze beleidsregel en zijn van
toepassing.
De subsidie is bedoeld voor het organiseren van nieuwe sport- of beweegactiviteiten die
bijdragen aan het realiseren van maatschappelijke doelen van gemeentelijk gezondheidsen/of sportbeleid.
Artikel 2 Financiële plafond
Het budget horende bij de Beleidsregel sporten en bewegen 2014-2017 bedraagt € 30.000,per kalenderjaar.

Hoofdstuk 2. Maatschappelijke doelen
Artikel 3 Subsidieactiviteit
Aan een organisatie kan (meerjarig) subsidie worden verstrekt voor het organiseren van een
nieuwe sport- of beweegactiviteit die of een nieuw sportproject dat gericht is op de
maatschappelijke doelen van het gemeentelijk beleid.
1. Een aanvraag wordt getoetst aan de volgende criteria:
a. de activiteit of het project vindt in Leiderdorp plaats en is gericht op de
inwoners van Leiderdorp;
b. de activiteit of het project behoort niet tot de reguliere bezigheden van de
organisatie, maar is de organisatie ook niet vreemd;

c. de organisatie heeft in het betreffende kalenderjaar waarin de aanvraag wordt
gedaan nog niet eerder subsidie ontvangen van de gemeente Leiderdorp voor
de activiteit of het project;
2. De ondergrens van een subsidie is € 250,- en de subsidie bedraagt maximaal € 5.000,-.
Artikel 4 Aanvraagtermijn en bij een aanvraag in te dienen gegevens
1. De subsidie wordt uiterlijk 13 weken voor aanvang van de activiteit aangevraagd
2. De aanvraag gaat vergezeld van:
a. een beschrijving van de activiteit of het project en vermelding van de
doelgroep en de omvang ervan, de eventuele samenwerkingspartner(s), het
doel, het tijdspad en de locatie;
b. een begroting van de activiteit, met toelichting.
Artikel 5 Advisering door Sportfondsen Sportservicepunt
Het college kan advies inwinnen bij het Sportfondsen Sport Servicepunt (SSS). Het SSS heeft
zicht op alle sport- en beweegactiviteiten in Leiderdorp. Hiermee wordt subsidie voor gelijke
of gelijksoortige activiteiten voorkomen en de beschikbare subsidie ingezet voor verbreding
van bestaande sport- en beweegactiviteiten.
Artikel 6 Beslistermijn
Het college beslist op aanvragen voor subsidie in volgorde van ontvangst en binnen 13 weken
na ontvangst van de volledige aanvraag.
Artikel 7 Verlening subsidie, betaling en bevoorschotting, verantwoording en
vaststelling
Subsidie tot en met € 1.500

1. De subsidie voor het leveren van een bijdrage aan het realiseren van maatschappelijke
doelen wordt bij bedragen lager dan € 1.500,- meteen betaald en vastgesteld.
2. Binnen twee maanden nadat de activiteit heeft plaatsgevonden toont de
subsidieontvanger aan dat de activiteit, waarvoor de subsidie is verstrekt, is verricht.
Subsidie hoger dan € 1.500

3. Bij besluit tot verlenen van subsidie wordt de subsidie 100% bevoorschot.
4. Bij bedragen hoger dan € 1.500,- dient de subsidieontvanger binnen twee maanden
nadat de activiteit of het project heeft plaatsgevonden een aanvraag tot vaststelling in.

5. De aanvraag tot vaststelling gaat vergezeld van een verslag over het verloop van de
activiteit of het project en de daaraan verbonden uitgaven en inkomsten, het aantal
deelnemers en het maatschappelijke resultaat;
6. De subsidie wordt vastgesteld op basis van deze stukken waarna eventuele
verrekening van de subsidie plaatsvindt.

Hoofdstuk 3. Verplichtingen van de subsidieontvanger
Artikel 8 Voorwaarden aan subsidieverlening en meldingsplicht
1. Het college kan voorwaarden verbinden aan subsidieverlening;
2. De subsidieontvanger doet onverwijld melding aan het college, zodra aannemelijk is
dat de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, niet of geheel niet zullen worden
verricht of dat niet geheel aan de aan de beschikking tot subsidieverlening verbonden
verplichtingen zal worden voldaan.

Hoofdstuk 4. Slotbepalingen
Artikel 9 Hardheidsclausule
De hardheidsclausule van de Algemene subsidieverordening Leiderdorp 2014 is van
toepassing.
Artikel 10 Intrekking
Deze beleidsregel vervallen per 1 januari 2018.
Artikel 11 Inwerkingtreding
Deze Beleidsregel sporten en bewegen 2014-2017 treden in werking op de dag na die van
zijn bekendmaking.

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Leiderdorp op 16 december 2014

