Regionale Subsidieregeling
Bevordering Zelfregie en
Ervaringsdeskundigheid 2020
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente ‘s-Hertogenbosch,
In zijn vergadering van 21 april 2020,
Gezien het voorstel met reg.nr. 9732364

Besluit vast te stellen,
Regionale Subsidieregeling Bevordering Zelfregie en Ervaringsdeskundigheid 2020

Het college van burgemeester en wethouders,
De secretaris,
Drs. B. van der Ploeg
De burgemeester,
Drs. J.M.L.N. Mikkers

Subsidieregeling Bevordering Zelfregie en Ervaringsdeskundigheid
2020
Artikel 1 Wat is het doel van deze subsidie?
Het doel van de subsidie is lokaal en/of regionaal activiteiten stimuleren op het gebied onderlinge hulp
en inzet van ervaringsdeskundigen. De initiatieven zijn bedoeld voor kwetsbare inwoners met een

belemmering van psychische aard. Deze activiteiten moeten bijdragen aan het herstel en/of aan de op
herstel gerichte ondersteuning en/of aan de individuele en maatschappelijke acceptatie van mensen
die psychisch kwetsbaar zijn.

Artikel 2 Wie kan deze subsidie aanvragen?
Inwoners, groepen inwoners of organisaties kunnen deze subsidie aanvragen. Dit geldt als ze

activiteiten ontwikkelen voor inwoners met een belemmering van psychische aard binnen de regio

Meierij (’s-Hertogenbosch, Vught, Meierijstad, Boxtel, Haaren en Sint-Michielsgestel) en de gemeenten
Zaltbommel en Maasdriel. 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.

2.

Subsidieplafond: Een subsidieplafond is een bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak

3.

De statuten zijn vastgelegd bij de notaris, de organisatie is ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel en er is een bestuur.

maximaal beschikbaar is voor een bepaalde subsidieregeling. De gemeenteraad stelt de
subsidieplafonds per subsidieregeling jaarlijks vast bij de vaststelling van de begroting.

Op volgorde van binnenkomst-methode: Wij behandelen de subsidieaanvragen op volgorde

van binnenkomst. Wij 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 aanvraagdatum. 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:
-

de zelfredzaamheid en eigen regie van inwoners versterken of;
het sociaal netwerk van de betrokkenen vergroten of;

ervoor zorgen dat inwoners gaan deelnemen aan algemene voorzieningen en sociale
verbanden of;

ervoor zorgen dat tussen verschillende groepen inwoners duurzame contacten ontstaan of;
de ontwikkeling en/of inzet van ervaringsdeskundigheid stimuleren.

Artikel 5 Hoeveel subsidie kunt u aanvragen?
1.
2.

Er kan maximaal € 10.000,- subsidie per aanvraag worden verstrekt.
Het subsidieplafond voor 2020 is € 80.000,- per jaar.

Artikel 6 Hoe verloopt de subsidieprocedure?
1.

Uw aanvraag voor deze subsidie moeten wij uiterlijk 13 weken voordat de activiteit plaatsvindt

2.
3.

Binnen uiterlijk 13 weken krijgt u een antwoord op uw aanvraag.
Er is jaarlijks een maximaal subsidiebedrag te verdelen. Dit heet het subsidieplafond. We

hebben ontvangen.

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;
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 vindt het digitale aanvraagformulier voor deze subsidie op www.s-

2.

Na het invullen van het aanvraagformulier wordt deze digitaal verstuurd naar de gemeente. Bij

hertogenbosch.nl/subsidies.

problemen of vragen kunt u contact opnemen met onderstaande contactpersoon.

Artikel 9 Hardheidsclausule
1.
2.

In specifieke gevallen kan er van deze regeling worden afgeweken.
Burgemeester en Wethouders vans-Hertogenbosch beslissen op deze afwijkingen. Het
mandaatbesluit is hierop niet van toepassing.

Artikel 10 Juridische Bepalingen
Hieronder staat een aantal juridische onderdelen van de subsidieregeling:
1.

Deze subsidieregeling gaat in op 1 maart 2020.

3.

Deze subsidieregeling heet: Regionale Subsidieregeling Bevordering Zelfregie en
Ervaringsdeskundigheid 2020.

2.

4.

Deze subsidieregeling vervalt op 1 januari 2021.

Op deze subsidieregeling is de Algemene subsidieverordening ’s-Hertogenbosch (ASV) van
kracht.

Contactpersoon
Voor aanvragen kun u contact opnemen met Eline van der Perk.
E-mail: e.vanderperk@s-hertogenbosch.nl

