
Nadere regels subsidieverlening armoedebeleid voor kinderen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere

 

besluit

 

de navolgende Nadere regels subsidieverlening armoedebeleid voor kinderen vast te stellen.

Artikel 1: ASV Almere 2011 van toepassing
De Algemene subsidieverordening Almere 2011 is van toepassing, tenzij daarvan in deze nadere regels

uitdrukkelijk wordt afgeweken.

Artikel 2: Subsidiabele activiteiten
Subsidie is beschikbaar voor organisaties die maatschappelijke participatie van schoolgaande kinderen

uit gezinnen met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum mogelijk maken of bevorderen, en

voor projecten die een bijdrage leveren aan een goede schoolloopbaan van deze kinderen. Ook kinderen

uit gezinnen waarvan de ouders in een traject zitten bij de Gemeentelijke schuldhulpverlening (traject

Schulddienstverlening of Ondersteuning Schuldstabilisatie), kunnen in aanmerking komen voor

ondersteuning.

Artikel 3: Subsidiabele kosten
1. Subsidiabel zijn kosten die direct verbonden zijn met de uitvoering van de gesubsidieerde

activiteiten.

2. Coördinatietaken zijn subsidiabel, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

• Het gaat om de coördinatie van een doorlopende activiteit;

• Maximaal 5% van de jaarbegroting mag bestaan uit coördinatiekosten. Daarvan moet minstens

de helft uit andere middelen dan de gemeentelijke subsidie betaald kunnen worden;

• De organisatie draait (uitgezonderd de coördinator) vrijwel volledig op vrijwilligers.

 

Artikel 4: Subsidieplafond
1. Het college stelt een subsidieplafond vast. De beschikbare middelen worden verdeeld op basis

van volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

2. Binnen het subsidieplafond wordt 2% gereserveerd voor incidentele en/of nieuwe initiatieven

(eenmalige subsidies).

 

Artikel 5: Weigeringsgronden
1. Het college weigert de subsidie indien het geen activiteit betreft als omschreven in artikel 2.

2. Subsidie kan voorts worden geweigerd als niet wordt voldaan aan één of meer van de volgende

voorwaarden:

a. de activiteit is gericht op de Almeerse bevolking en vindt bij voorkeur in Almere plaats;

b. tenminste 10% van de (begrote) kosten van het project waarvoor subsidie wordt gevraagd, dient

te worden bekostigd uit andere dan gemeentelijke middelen, met een minimum van € 500,-;

c. het project maakt geen onderdeel uit van activiteiten waarvoor het college al subsidie heeft

verleend;

d. het project is een aanvulling op bestaande activiteiten en voorziet in leemten binnen het aanbod

voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen in Almere.

 Uitzonderingen hierop zijn mogelijk indien:

• het initiatief een pilot is die een vernieuwende werkwijze uitprobeert;

• Het initiatief aantoonbaar een behoefte invult met betrekking tot de locatie in de stad.

 

Artikel 6: Verplichting
Subsidieontvangers werken desgevraagd mee aan steekproeven ten behoeve van de doelmatigheid

van de verstrekte subsidie.

Artikel 7: Inwerkingtreding
Deze nadere regels treden in werking op de dag na bekendmaking ervan.
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Artikel 8: Citeertitel
Deze nadere regels worden aangehaald als Nadere regels subsidieverlening armoedebeleid voor

kinderen.

 

Aldus vastgesteld in het college van BenW d.d. 2 juli 2019

de secretaris, de burgemeester,

R. Wielinga F.M. Weerwind
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