
 

 

 
 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Gorinchem; 
 
 
Overwegende, dat het, uit een oogpunt van doelmatigheid en rechtszekerheid, gewenst is over de 
subsidiëring van cultuureducatieve activiteiten, beleidsregels vast te stellen; 
 
gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Gorinchem 2011, de Nadere regels Algemene 
Subsidieverordening gemeente Gorinchem 2008, de bij de Algemene subsidieverordening gemeente 
Gorinchem 2011 behorende beleidsregels en Titel 4.2 en Titel 4.3 van de Algemene wet 
bestuursrecht; 
 
 
b e s l u i t e n: 
 
 
Artikel I 
 
in hoofdstuk 4 van de bij de Algemene subsidieverordening gemeente Gorinchem 2011 behorende 
Beleidsregels, onder punt 4.4 de volgende Beleidsregel Cultuureducatie toe te voegen: 
 
 
4.4 Beleidsregel Cultuureducatie  
 
Artikel 52a Subsidievorm 
 
De subsidie die op grond van deze beleidsregel wordt verstrekt is een waarderingssubsidie.  
 
Artikel 52b Doelstelling 
 
Het doel van het subsidiëren van cultuureducatieve activiteiten is, het stimuleren van activiteiten in 
Gorinchem, die een bijdrage leveren aan vaardigheden, zoals het creatieve denkvermogen, 
zelfontplooiing, inzicht in jezelf en in anderen (reflectie), en aan onderzoekende en innovatieve 
vaardigheden. 
 
Artikel 52c Reikwijdte 
 
De Algemene subsidieverordening gemeente Gorinchem 2011 is van toepassing. 
 
Artikel 52d Subsidiabele activiteiten 

 
1. Om voor subsidie in aanmerking te komen moet de cultuureducatieve activiteit voldoen aan de 

volgende eisen: 
a. de activiteit heeft een directe relatie met de gemeentelijke beleidsdoelen voor cultuur, zoals 

vastgesteld in de ‘Cultuurvisie Gemeente Gorinchem 2013-2018’ en het ‘Toekomstbeeld 
Cultuur 2013-2018’; 

b. het moet gaan om een verbindende activiteit die aantoonbaar van belang is voor het culturele 
klimaat in Gorinchem; 

c. de activiteit moet de participatie van inwoners en in het bijzonder de jeugd (tot 25 jaar) op het 
gebied van cultuur in Gorinchem bevorderen. 

 
 Artikel 52e  Beoordelingscriteria 
 
Subsidieaanvragen worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria: 

a. de doelmatigheid of efficiëntie; met minimale middelen een optimaal resultaat; 
b. de doeltreffendheid of effectiviteit; de mate waarin de doelen daadwerkelijk kunnen worden 

bereikt; 
c. de mate van toegankelijkheid van de activiteit voor alle inwoners. 
d. de mate waarin de activiteit inhoudelijk en professioneel van aard is (de wijze waarop de 

activiteit is georganiseerd door een ter zake deskundig persoon of organisatie). 
 



 

 

Artikel 52f Verplichtingen 
Aan de subsidieontvanger worden met betrekking tot de activiteit, de volgende verplichtingen 
opgelegd: 

a. de activiteit dient in Gorinchem plaats te vinden; 
b. de activiteit is voor iedereen toegankelijk en wordt als zodanig aangekondigd; 
c. de activiteit is niet politiek of godsdienstig van aard. 

 
Artikel 52g  Subsidieplafond en maximum subsidiebedrag 
 

a. Het college stelt jaarlijks een subsidieplafond vast voor het daaropvolgende jaar. 
b. Per activiteit wordt maximaal € 5.000,- subsidie verstrekt. 
c. De verdeling van de middelen vindt plaats op volgorde van binnenkomst van de aanvragen. 

Een aanvraag wordt in die volgorde opgenomen zodra zij volledig is. 
d. Subsidie kan pas worden aangevraagd nadat het subsidieplafond is vastgesteld. 
e. Subsidie voor eenzelfde of een vergelijkbaar activiteit, wordt slechts verleend voor ten hoogste 

drie achtereenvolgende jaren. 
 

Artikel II 
 

Deze beleidsregel treedt 9 februari 2016 in werking en wordt aangehaald als: “Beleidsregel 
Cultuureducatie”. 
 
Gorinchem, 3 februari 2016 
 
Burgemeester en wethouders van Gorinchem, 
de secretaris,                     de burgemeester, 
 


