
SUBSIDIEWIJZER 
Het huidige subsidiebeleid is met ingang van subsidiejaar 2013 in werking getreden. In onze 

gemeente zijn 3 subsidievormen beschikbaar; een waarderingssubsidie, budgetsubsidie en 

eenmalige subsidie. De aanpassing van het subsidiebeleid was nodig omdat wij het belangrijk 

vinden de administratieve lasten voor organisaties en gemeente tot een minimum terug te 

brengen. Een verminderde regeldruk voor u als organisatie en voor ons als gemeente betekent 

dat het makkelijker en sneller kan. Zo houden we meer tijd over voor de zaken die er toe 

doen. 

 

Algemeen 
De gemeente Woensdrecht subsidieert activiteiten van verschillende verenigingen en 

stichtingen (lees hierna: organisaties). Hieronder vallen zowel professionele organisaties, als 

verenigingen en stichtingen die met vrijwilligers werken. Ze hebben allemaal wel 1 ding 

gemeen, namelijk dat ze zonder winstoogmerk (niet commercieel) werken.  

 

Waarom geeft Woensdrecht subsidie? 
De gemeente geeft subsidie omdat zij een maatschappelijk doel wil ondersteunen. Dit kan zijn 

op het gebied van kunst en sport, maar ook om een bepaalde activiteit of ontwikkeling te 

stimuleren. Subsidies worden alleen verleend als duidelijk is dat er sprake is van 

wederkerigheid. Er moet duidelijk zijn welke tegenprestatie tegenover het subsidiegeld staat. 

Anders gezegd: het geld moet direct of indirect terugvloeien naar de inwoners van 

Woensdrecht (maatschappelijk effect). 

 

Daarnaast gaat het om stimuleren van de eigen kracht van de inwoners. Als een activiteit kan 

plaatsvinden zonder subsidie dan is dat geweldig, maar is er soms een duwtje in de rug nodig, 

dan draagt de gemeente bij. Zo doen we het samen! 

 

Veelgestelde vragen over subsidies  
Hier vindt u veel antwoorden over de gemeentelijke subsidies voor verenigingen en 

stichtingen (lees hierna: organisaties).  

 

Welke activiteiten komen in aanmerking voor subsidie 
De subsidies worden toebedeeld aan de volgende 6 thema’s: 

1. Sociale samenhang; 

2. Maatschappelijke Participatie; 

3. Sport; 

4. (Amateur)kunst; 

5. Cultuur; 

6. Ontplooiing. 

 

Welke subsidievormen zijn er in Woensdrecht  budgetsubsidie voor professionele instellingen die activiteiten realiseren die gekoppeld 

zijn aan door de gemeente opgestelde beleidsdoelen;  waarderingssubsidies voor lokale instellingen als blijk van waardering voor 

activiteiten in het kader van het (lokale) maatschappelijk belang;  eenmalige subsidie voor eenmalige activiteiten die binnen de reikwijdte van de 

subsidieverordening en gemeentelijke beleidsthema’s passen. Hieronder vallen 
bijvoorbeeld ook jubileumsubsidies voor verenigingen die 25 jaar of een veelvoud 

daarvan bestaan. Voor carnavalsverenigingen geldt een 11-jarig bestaan of een 



veelvoud daarvan als jubileum. Voorbeeld: bestaat uw organisatie bijv. 12,5 of 40 jaar, 

dan krijgt u geen subsidie. 

 

Hoe vraag ik subsidie aan? 
Voor de aanvraag van subsidie maakt u gebruik van de aanvraagformulieren voor de subsidie. 

Deze kunt u vinden op de website www.woensdrecht.nl onder ‘digitaal loket, digitale 
formulieren, welzijn en onderwijs’.  
 

Wat is de uiterste indieningsdatum? 
Dit is op 1 juni voorafgaand aan het jaar/de jaren waarvoor u subsidie aanvraagt (dus 1 juni 

2016  voor de subsidie 2017). Vraagt u een eenmalige subsidie aan, dan doet u dat uiterlijk 13 

weken voor het begin van de activiteit, dus wat u organiseert. 

 

Ik heb nog niet alle stukken kan ik toch een aanvraag doen? 

Het insturen van een onvolledige aanvraag doet u op eigen risico. Wij kunnen niet garanderen 

dat we uw aanvraag in behandeling nemen. Bij een onvolledige aanvraag is het in ieder geval 

belangrijk dat u aangeeft welke informatie nog mist en wanneer u de gegevens gaat aanvullen. 

Als wij u de mogelijkheid geven om een aanvraag aan te vullen, krijgt u meestal 1 of 2 weken 

de tijd om de ontbrekende informatie op te sturen.  

 

Wanneer worden de binnengekomen subsidieaanvragen beoordeeld? 
Na 1 juni worden alle subsidieaanvragen beoordeeld. 

 

Hoe lang duurt het voor er een besluit wordt genomen? 
Het college stelt uiterlijk 31 december vast of u in aanmerking komt voor een subsidie en zo 

ja, wat daarvan de hoogte is. Het kan ook zijn dat het college eerder een besluit neemt. U 

krijgt in ieder geval binnen 6 weken nadat het besluit genomen is een brief hierover. 

Vraag u een eenmalige subsidie aan, dan beslist het college binnen 8 weken nadat de aanvraag 

is ontvangen. 

 

Heb ik invloed op de behandeltermijn? 
U heeft geen invloed op de behandeltermijn. De gemeente hanteert wettelijk termijnen uit de 

Algemene Wet Bestuursrecht. De gemeente doet zijn best om aanvragen zo snel mogelijk te 

behandelen. Dit gaat het makkelijkste als uw aanvraag op tijd en compleet is. 

 

Ik heb een vraag over het invullen van mijn aanvraag. Bij wie kan ik voor meer 

informatie terecht? 
Voor vragen kunt u een email sturen naar gemeente@woensdrecht.nl of bellen met 140164. 

 

Ik heb een brief ontvangen waarin staat dat ik een subsidie ontvang. Wanneer wordt het 

geld overgemaakt? 
In de brief wordt ook vermeld wanneer het geld wordt overgemaakt. 

Jubileumsubsidies: hoe kan ik aantonen hoeveel jaar mijn organisatie bestaat 
Volgens de regels in de subsidieverordening moet een organisatie statuten hebben om 

subsidie te kunnen krijgen. De statuten kunt u zien als het handboek van uw organisatie. De 

belangrijkste spelregels voor het reilen en zeilen binnen de organisatie zijn er in vastgelegd en 

dienen te worden nageleefd. In de statuten staat o.a. ook de oprichtingsdatum van uw 

organisatie.  

http://www.woensdrecht.nl/

