Paragraaf 4.25 Maatschappelijke initiatieven Overijssel 2014
Algemene toelichting
Gedeputeerde Staten hechten veel waarde aan maatschappelijke initiatieven in Overijssel, omdat deze de
sociale verbanden versterken, maatschappelijke deelname vergroten en/of de eigen burgerkracht bevorderen.
Gedeputeerde Staten ondersteunen maatschappelijke initiatieven die een algemeen belang dienen, die niet
gericht zijn op persoonlijke belangen en die geen winstoogmerk hebben. Voorbeelden van maatschappelijke
initiatieven zijn nieuwe ontmoetingsplekken, gezamenlijk inrichten en onderhouden van openbare ruimte en
culturele activiteiten met een sociaal doel.
Alle kosten die direct toe te rekenen zijn aan de activiteit zijn subsidiabel. Hierbij geldt dat de kosten van de
activiteit ten minste € 1.000 moeten bedragen. De subsidie bedraagt minimaal € 1.000 en maximaal € 3.000.
Een aanvrager kan maar 1 keer voor subsidie in aanmerking komen, maar mag wel verschillende
maatschappelijke initiatieven in de aanvraag opnemen.
Artikel 4.25.1 Begripsbepalingen
In deze paragraaf wordt verstaan onder:
a. algemeen belang: datgene dat voor het welzijn van de samenleving in het algemeen nuttig, gewenst
of nodig is;
b. maatschappelijk initiatief: gezamenlijke activiteit van burgers die het algemeen belang dient, die
onverplicht is of wordt gestart én die geen winstoogmerk heeft.
Artikel 4.25.2. Subsidiabele activiteit
Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verstrekken voor een maatschappelijk initiatief in Overijssel.
Artikel 4.25.3 Criteria
Een aanvraag voor een subsidie moet voldoen aan de volgende criteria:
a. de aanvrager is een rechtspersoon die statutair of volgens het register van de Kamer van Koophandel
gevestigd is in Overijssel; Toelichting: rechtspersonen zoals plaatselijke belangen kunnen ook
aanvragen indienen voor verschillende maatschappelijke initiatieven in hun netwerk. Zij zijn dan wel
verantwoordelijk voor het naleven van de subsidievoorschriften.
b. de activiteit vindt plaats in Overijssel.
Artikel 4.25.4 Grondslag subsidie
De subsidie bedraagt per aanvrager minimaal € 1.000 en maximaal € 3.000. Toelichting: De subsidie per
aanvrager bedraagt maximaal € 3.000 ongeacht het aantal initiatieven. Een aanvrager kan maar één keer een
subsidie ontvangen op grond van deze paragraaf (zie artikel 4.25.11 sub d).
Artikel 4.25.5 Subsidiabele kosten
De kosten die direct aan de subsidiabele activiteit toe te rekenen zijn, worden aangemerkt als subsidiabele
kosten. Artikel 1.1.5 en artikel 1.1.6 zijn niet van toepassing.

Artikel 4.25.6. Subsidieplafond
Gedeputeerde Staten stellen voor 2014 een subsidieplafond vast. Toelichting: Het subsidieplafond wordt,
gelijktijdig met de publicatie van deze subsidieparagraaf, via een publicatie in het provinciaal blad bekend
gemaakt.
Artikel 4.25.7 Aanvullende stukken bij de aanvraag voor subsidie
De aanvrager maakt gebruik van het aanvraagformulier Maatschappelijke Initiatieven Overijssel 2014.
Artikel 4.25.8 Stukken bij de aanvraag voor subsidie
In afwijking van artikel 1.2.1 tweede lid sub c hoeft de aanvrager geen projectplan en geen dekkingsplan van
de kosten van de activiteiten te overleggen. De aanvrager moet wel een begroting van de subsidiabele activiteit
indienen.
Artikel 4.25.9 Indieningstermijn
In afwijking van artikel 1.2.2 kan een aanvraag voor subsidie ingediend worden vanaf 2 juni 2014.
Artikel 4.25.10. Volgorde van behandeling
Voor zover door verstrekking van subsidie voor aanvragen, die op dezelfde dag zijn ontvangen, het
subsidieplafond wordt overschreden, wordt in afwijking op artikel 1.1.3, de onderlinge rangschikking van die
aanvragen vastgesteld door middel van loting.
Artikel 4.25.11 Weigeringsgrond

Gedeputeerde Staten weigeren, in aanvulling op artikel 1.3.1, de subsidie indien:
a. de activiteit een buurtfeest betreft. Een buurtfeest is een evenement dat georganiseerd wordt door of
namens de bewoners van een bepaalde straat, buurt of wijk voor uitsluitend de bewoners uit die straat,
buurt of wijk; Toelichting: Voorbeeld van een buurtfeest is een buurtbarbecue.
b. de activiteit gericht is op een persoonlijk belang;
c. naar het oordeel van Gedeputeerde Staten de activiteit het algemeen belang niet dient;
d. de aanvrager al subsidie heeft ontvangen op basis van deze paragraaf.
Artikel 4.25.12. Verplichtingen subsidieontvanger
De subsidieontvanger is, in aanvulling op artikel 1.4.1 en artikel 1.4.2 verplicht:
a. de activiteit te publiceren op de website www.jijenoverijssel.nl;
b. de activiteit uiterlijk op 31 december 2015 te hebben gerealiseerd.

