Subsidieregeling Cityboost 2020
Ben je tussen de 12 en 30 jaar oud en denk je met jouw idee ’s-Hertogenbosch nog leuker te maken voor
jongeren? Laat je je bovendien niet graag de wet voorschrijven en zit je liever zelf aan de knoppen?
Cityboost geeft je die kans.
Bepaal welke thema’s je belangrijk vindt, bedenk wat jij zou willen veranderen in de stad en beslis in overleg
met andere jongeren welke ideeën gerealiseerd moeten worden. Wordt het een skatepark, festival of een
toffe ontmoetingsplek, Cityboost investeert in ideeën en projecten voor jongeren door jongeren, It’s up to
you(th)!
Deze subsidieregeling biedt je financiële mogelijkheden voor het uitwerken en uitvoeren van je ideeën.
Je kunt subsidie aanvragen voor een bijzonder, eenmalig project in het kader van jongerenparticipatie.
Artikel 1 Wat is het doel van deze subsidie?
Het doel van deze regeling is het stimuleren van jongerenparticipatie door eenmalige projecten
georganiseerd door jongeren woonachtig of studerend in de gemeente ’s-Hertogenbosch vóór inwoners van
de gemeente ’s-Hertogenbosch te ondersteunen. De activiteit moet hen én hun omgeving een positieve
BOOST geven.
Artikel 2 Woordenlijst subsidieregeling
a. Jongere of groep van jongeren: inwoners van de gemeente 's-Hertogenbosch in de leeftijdsgroep van 12
tot en met 30 jaar.
b. Natuurlijke personen: één persoon of meerdere personen die drager van rechten en verplichtingen kan
zijn. Dus geen organisatie.
c. 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.
Artikel 3 Wie kan deze subsidie aanvragen?
Een jongere of groep van jongeren (natuurlijke personen), die woonachtig zijn, studeren of werken in de
gemeente ’s-Hertogenbosch.
Artikel 4 Wanneer krijg je geen subsidie?
We geven geen subsidie voor een activiteit:
- waarvan het initiatief niet uitgaat van een jongere of een groep van jongeren;
- georganiseerd door of namens een professionele organisatie;
- voor commerciële doeleinden;
- wanneer het niet in de gemeente 's-Hertogenbosch wordt uitgevoerd;
- waarvoor de gemeente al een subsidie geeft;
- als voor hetzelfde doel al eerder subsidie is verleend.
Artikel 5 Voorwaarden
1. Het project is eenmalig.
2. Het project moet door en voor jongeren worden georganiseerd in de gemeente 's-Hertogenbosch.
3. Het project moet binnen 1 jaar na toekenning zijn uitgevoerd.
4. Je dient een volledig ingevuld aanvraagformulier en een begroting in (zie www.cityboost073.nl)
5. De hoogte van het subsidiebedrag is afhankelijk van het type activiteit, rekening houdend met het
subsidieplafond.
6. Zijn er overige inkomsten? (bijvoorbeeld door kaartverkoop), dan moet je dit vermelden.
7. Achteraf lever je een volledig ingevuld verantwoordingsformulier in. Hierbij voeg je onder meer alle
betalingsbewijzen toe.
8. Je leeft de spelregels na van Cityboost. Deze staan op de website van Cityboost (www.cityboost073.nl)
9. Het rekeningnummer moet van een jongere zijn. Het rekeningnummer dat je opgeeft mag dus niet van
een organisatie zijn. Als je jonger bent dan 18 jaar maken we afspraken over het beheer van het geld.
Artikel 6 Hoe verloopt jouw aanvraag?
1. Het digitale aanvraagformulier kun je vinden op www.cityboost073.nl/contact. Dit vul je volledig in. En je

voegt de gevraagde bijlagen toe. Kom je er niet helemaal uit? Geen probleem. Kijk voor contact op
www.cityboost073.nl.
2. Je levert een concreet projectplan in en bereidt een pitch voor.
3. Jongeren stemmen online welke ideeën/projecten dat jaar door gaan en uitgevoerd mogen worden.
Tijdens het Cityboost festival worden de winnaars bekend gemaakt.
Op de website van Cityboost wordt jaarlijks vermeld wanneer de stemming en het Cityboost festival
plaatsvindt. Daar vind je ook wanneer jouw aanvraag uiterlijk bij ons binnen moet zijn.
4. Je krijgt maximaal één jaar de tijd om jouw project te realiseren.
Artikel 7 Hoe verloopt de procedure financieel?
1. Is jouw project gekozen? Binnen 2 weken na het festival gaan we in gesprek met jou en maken
afspraken over het project en uitbetalingsvoorwaarden van de gelden.
2. Je ontvangt 80 % van het toegekende bedrag binnen 2 tot 4 weken na toekenning.
3. Vanaf dan ga je jouw idee uitvoeren. Na afloop van je project krijg je een maand de tijd om het
verantwoordingformulier in te vullen, bonnen te scannen, flyer en foto toe te voegen en aan te leveren.
4. Als het evaluatieformulier na de activiteit volledig wordt ingevuld en dit wordt goedgekeurd, ontvang je
de overige 20 % van het eerder toegekende bedrag.
5. Er is jaarlijks een maximaal subsidiebedrag te verdelen. Dit heet het subsidieplafond. We verdelen dit
subsidiebedrag onder de toegekende aanvragers.
Artikel 8 Wanneer kan de gemeente het geld (gedeeltelijk) terugvorderen?
De gemeente kan het geld gedeeltelijk of volledig terugvorderen, onder andere:
- als er misbruik van de subsidie wordt gemaakt;
- illegale praktijken hebben plaatsgevonden door toelating van de aanvrager, bijv. het achterhouden van
inkomsten door de aanvrager, alcohol- en/of drugsmisbruik, etc.
- als het project niet of maar gedeeltelijk is uitgevoerd
Artikel 9 Tot slot
1. Deze subsidieregeling gaat in op 1 januari 2020.
2. Deze subsidieregeling vervalt op 1 januari 2021.
3. Het college van burgemeester en wethouders van ’s-Hertogenbosch stelt de subsidieregelingen jaarlijks
(veranderd of onveranderd) vast. Dat gebeurt meestal in november. Daarna publiceert het college de
subsidieregelingen en de maximale subsidiebedragen voor het komende jaar.
4. De subsidieregeling heet: Subsidieregeling Cityboost 2020.
5. Bij deze subsidieregeling is de Algemene subsidieverordening ’s-Hertogenbosch (ASV) van kracht.

Contactpersoon
Sheila Driessen (projectleider Cityboost)
T: (073) 615 5260
Email: cityboost@s-hertogenbosch.nl

