Subsidieregeling ‘Goed voor elkaar!’ 2019
Artikel 1 Wat is het doel van deze subsidie?
Het doel van de subsidie is activiteiten stimuleren op het gebied van integratie, emancipatie en
maatschappelijke participatie. De initiatieven zijn bedoeld voor inwoners met een belemmering van
sociaal-culturele, lichamelijke of geestelijke aard. Door deze activiteiten kunnen inwoners
zelfstandiger deelnemen aan de samenleving dan eerst.
Artikel 2 Wie kan deze subsidie aanvragen?
Inwoners, groepen inwoners of organisaties kunnen deze subsidie aanvragen. Dit geldt als ze
activiteiten met vrijwilliger inzet ontwikkelen voor inwoners die op eigen kracht onvoldoende
(kunnen) meedoen in onze samenleving.
Voor subsidie van minder dan € 5.000, - is het niet nodig een rechtspersoon te zijn.
Artikel 3 Woordenlijst subsidieregeling
In dit artikel leggen we een aantal woorden uit:
1. Rechtspersoon, organisaties zonder winstoogmerk, in de vorm van een vereniging of stichting. De
statuten zijn vastgelegd bij de notaris, de organisatie is ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel en er is een bestuur.
2. Subsidieplafond: Een subsidieplafond is een bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak maximaal
beschikbaar is voor een bepaalde subsidieregeling. De gemeenteraad stelt de subsidieplafonds
per subsidieregeling jaarlijks vast bij de vaststelling van de begroting.
3. Op volgorde van binnenkomst-methode: Wij behandelen de subsidieaanvragen op volgorde van
binnenkomst. We nemen alleen volledige subsidieaanvragen in behandeling. Wanneer u de
gelegenheid heeft gehad uw subsidieaanvraag aan te vullen, dan geldt de datum van
binnenkomst van de complete aanvraag. Als uw aanvraag is ontvangen nadat het subsidieplafond
is bereikt, verstrekken wij geen subsidie meer.
Artikel 4 Waarvoor kunt u een subsidie aanvragen?
U kunt een subsidie aanvragen voor activiteiten die voor iedereen toegankelijk zijn en die:
- het sociaal netwerk van de betrokkenen vergroten;
- en ervoor zorgen dat inwoners gaan deelnemen aan algemene voorzieningen en sociale verbanden;
- en de zelfredzaamheid en eigen regie van inwoners versterken of ervoor zorgen dat tussen
verschillende groepen inwoners duurzame contacten ontstaan.
Artikel 5 Hoeveel subsidie kunt u aanvragen?
- Voor een kleine activiteit voor ongeveer 5 - 12 inwoners is € 500, - het maximale bedrag.
- Voor een kleine activiteit voor ongeveer 12 - 30 inwoners is € 5.000, - het maximale bedrag.
- Als een activiteit blijvend effect heeft voor minimaal 30 mensen, dan is € 10.000, - het maximale
bedrag.
U kunt als rechtspersoon totaal maximaal € 10.000, - en als niet rechtspersoon maximaal € 5000, subsidie aanvragen in 2019.
Artikel 6 Hoe verloopt de subsidieprocedure?
1. Uw aanvraag voor deze subsidie moeten wij uiterlijk 13 weken voordat de activiteit plaatsvindt
hebben ontvangen.
2. Binnen uiterlijk 13 weken krijgt u een antwoord op uw aanvraag.
3. Er is jaarlijks een maximaal subsidiebedrag te verdelen. Dit heet het subsidieplafond. We verdelen
dit subsidiebedrag onder de toegekende aanvragers aan de hand van de ‘op volgorde van
binnenkomst’- methode.

Artikel 7 Wanneer komt uw aanvraag niet in aanmerking voor deze subsidie?
U krijgt geen subsidie als de activiteit:
- zich richt op het bevorderen van één partijpolitieke of levensbeschouwelijke overtuiging;
- een feest, viering, evenement of excursie betreft;
- professioneel sociaal cultureel werk, hulpverlening en/of onderwijs inhoudt;
- betaald kan worden uit een specifiekere (subsidie)regeling. In dit soort gevallen zorgen wij er
samen met u voor, dat de aanvraag op de juiste plek terecht komt.
Artikel 8 Hoe vraagt u subsidie aan?
1. U vraagt de subsidie digitaal aan: Aanvraagformulier Goed voor Elkaar
2. Na het invullen van het aanvraagformulier wordt deze digitaal verstuurd naar de gemeente. Bij
inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met de contactpersoon onderaan deze
subsidieregeling.
Artikel 9 Tot slot
Hieronder staat een aantal juridische onderdelen van de subsidieregeling:
1. Deze subsidieregeling gaat in op 1 januari 2019.
2. Deze subsidieregeling vervalt op 1 januari 2020.
3. Het college van burgemeester en wethouders van ’s-Hertogenbosch stelt jaarlijks (veranderd of
onveranderd) deze subsidieregeling vast. Daarna publiceert het college de subsidieregelingen en
de maximale subsidiebedragen voor het komende jaar.
4. Deze subsidieregeling heet: Subsidieregeling ‘Goed voor elkaar 2019’.
5. Bij deze subsidieregeling is de algemene subsidieregeling (ASV) van de gemeente ’
s-Hertogenbosch van kracht.
Informatie
Meer informatie nodig? Ga dan naar www.s-hertogenbosch.nl/subsidies.
Contactpersonen
Irene Koster
T: (073) 615 96 59
Email: SecretariaatMO-SZOAP@s-hertogenbosch.nl
Specifiek de aanvragen van op het gebied van integratie en emancipatie
Paul van Gemert
T: (073) 615 93 32
Email: SecretariaatMO-SZOAP@s-hertogenbosch.nl
Overige aanvragen en aanvragen op het gebied van maatschappelijke participatie.

