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Kunst en Cultuur
1. Basissubsidie amateurkunst
Grondslag voor subsidie
Subsidievorm
Doel van de subsidie

Te subsidiëren activiteiten

Subsidieaanvraag
voorwaarden

Subsidieaanvraag
verplichtingen

Subsidie
verlening/verantwoording
Subsidieplafond

Cultuur en recreatie
Jaarlijkse subsidie
Het cultuurbeleid van de gemeente Hengelo ten aanzien van culturele
amateurverenigingen is gericht op het scheppen van een zo gunstig mogelijk
Hengeloos amateurkunstklimaat door:

het bevorderen van een goed kwalitatief niveau van de amateurkunst,

het bevorderen van een gevarieerd aanbod van de amateurkunst,

het bereiken van een breed Hengeloos publiek.
De subsidie aan de culturele amateurverenigingen wordt verstrekt voor:

het aanstellen van een (of meer) volledig bevoegde artistiek leider(s) van
die amateurvereniging,

het doen van minimaal twee openbare uitvoeringen waarbinnen de
amateuristische kunstbeoefening tot optimale ontplooiing kan komen.
Het subsidieplafond van deze regeling wordt door het college voorgesteld. Bij
de vaststelling van de begroting in november dit jaar zal de raad de
subsidieplafonds vaststellen. Aanpassing van het subsidieplafond behoort
daarom tot de mogelijkheden. Dit kan gevolgen hebben voor de aanvragen die
worden ingediend op grond van deze regeling.
Zie de ASv hoofdstuk subsidieaanvraag.
Zie de ASv hoofdstuk verplichtingen van de subsidieontvanger.
U vraagt de subsidie aan door gebruik te maken van het aanvraagformulier.
De culturele amateurkunstvereniging heeft de volgende verplichtingen:

de culturele amateurkunstvereniging is statutair gevestigd in Hengelo en
staat ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van
Koophandel,

de culturele amateurkunstvereniging is aangesloten bij een landelijke
organisatie op haar terrein en voor zover bestaande bij een plaatselijke
en/of regionale overkoepelende organisatie,

zij repeteert in Hengelo,

zij dient te voldoen aan een naar het oordeel van Burgemeester en
Wethouders redelijk verzoek om –zonder enige vergoeding, met
uitzondering van kosten welke speciaal ten behoeve daarvan moeten
worden gemaakt- luister bij te zetten aan manifestaties van en voor de
gemeenschap,

zij geeft minimaal twee openbare uitvoeringen per jaar in Hengelo (het
meerdere malen uitvoeren van één productie geldt als even zovele
openbare uitvoeringen),

om dit aan te tonen stuurt zij voor elk van deze openbare uitvoeringen
uitnodigingen aan het College van Burgemeester en Wethouders èn aan de
afdeling Beleid van de sector Sociaal, Postbus 18, 7550 AA Hengelo;

zij draagt zorg voor publiciteit in de (plaatselijke) media;

zij stelt (zo mogelijk) een volledig bevoegd artistiek leider aan;

zij stelt de gemeente (sector Sociaal, afdeling Beleid) op de hoogte van
een wisseling van artistiek leider(s), bestuursleden en adreswijzigingen.
Niet in aanmerking voor de basissubsidie komen:

culturele amateurverenigingen, die uitsluitend optreden ter opluistering
van een kerkelijke of godsdienstige plechtigheid of bijeenkomst,

overkoepelende organisaties.
Zie de ASv hoofdstuk subsidievaststelling
€ 130.516,- (zie tekst bij subsidieaanvraag voorwaarden)
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Subsidieverdeling

Overige informatie

De subsidie bestaat uit een bijdrage in de kosten voor de volgende onderdelen:

een bijdrage in de kosten van minimaal twee openbare uitvoeringen per
jaar tot een maximum van:
Toneel
€
969,Revue/operette/opera
€
3.229,Oratorium
€
3.014,Orkest/muziekvereniging €
2.422,Orkest kleine vaste
bezetting (vb (big)band)
€
1.830,Zangkoor
€
1.830,Instapverenigingen
€
1.238,Folklore
€
969,
25 % van de kosten van de vergoeding van de 1e volledig bevoegde
artistiek leider (*) tot een maximum van:
Toneel
€
1.507,Revue/operette/opera
€
1.507,Oratorium
€
1.507,Orkest/muziekvereniging €
1.507,Orkest kleine vaste
bezetting (vb (big)band) €
1.507,Zangkoor
€
1.507,Instapverenigingen
€
1.507,Folklore
€
538,
25 % van de kosten van de vergoeding van de 2e volledig bevoegde
artistiek leider (*) tot een maximum van:
Toneel
Revue/operette/opera
€
807,Oratorium
€
807,Orkest/muziekvereniging €
807,Orkest kleine vaste
bezetting (vb (big)band) €
807,Zangkoor
€
807,Instapverenigingen
€
807,Folklore

een bijdrage in de kosten van de vergoeding van de volledig bevoegde
instructeur of 3e artistiek leider (*). Geldt alleen voor muziekverenigingen
tot een maximum van € 431,-.
(*) Zie bijlage op pagina 5 voor de omschrijving.
De subsidiebedragen zijn geïndexeerd met 1,90%.
Op basis van de ingediende financiële gegevens van het jaar 2015 zijn de
bedragen opnieuw berekend en bijgesteld. De uitgangspunten hierbij zijn het
aantal openbare uitvoeringen en de vergoeding voor de artistiek leider(s). Dit
bedrag geldt voor de periode 2017 – 2020.
Voor een vereniging die voor een eerste keer in aanmerking wil komen voor
basissubsidie geldt - naast bovengenoemde voorwaarden en verplichtingen ook het volgende:

zij heeft zich bewezen in haar bestaansrecht en heeft minimaal drie jaar de
status van vereniging (dit subsidieprogramma voorziet niet in
startsubsidies);

zij voegt iets toe aan het Hengelose culturele veld;

de gemeente moet extra budget beschikbaar stellen; het huidige budget is
vastgesteld voor de periode 2017-2020 – tussentijds wordt niet herschikt;
o
bij toekenning wordt de vereniging ingedeeld in de categorie
instapverenigingen;
o
bij de vierjaarlijkse vaststelling wordt de vereniging bij voldoende
financiële ruimte in de passende categorie ingedeeld;

in aanvulling op ASv overlegt de aanvrager de volgende stukken:
o
een jaarrekening en balans van de twee voorgaande jaren;
o
een activiteitenoverzicht van het lopende en komende jaar;
o
een kopie van diploma of CV van de artistiek leider(s).
Als blijkt dat een vereniging niet aan de gestelde verplichtingen heeft voldaan
of kan voldoen, dan heeft dat consequenties voor de jaarlijkse subsidie.
Zie ook de ASv hoofdstuk verplichtingen van de subsidieontvanger.
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Begripsomschrijving behorende bij uitvoeringsregeling Amateurkunst
Volledig bevoegd (1e, 2e, 3e) artistiek leider / instructeur
*
voor toneelvereniging:
hij/zij die voldoet aan één of meer benoembaarheidseisen voor een docent dramatische vorming, zoals
vermeld in de C.A.O. Kunstzinnige Vorming, en
hij/zij die in het bezit is van een getuigschrift regie, behaald aan één der Nederlandse toneelscholen of
behaald na het volgen van een desbetreffende, door of onder auspiciën van de Nederlandse Vereniging voor
Amateurtoneel gegeven cursus.
*
voor revuegezelschap en operettevereniging:
hij/zij die voldoet aan één of meer van de benoembaarheidseisen voor een docent dansante vorming, zoals
vermeld in de C.A.O. Kunstzinnige Vorming, en
hij/zij die in het bezit is van een benoembaarheidsverklaring van het Ministerie of de Stichting
Kwaliteitsbewaking KV/AK;
hij/zij die voldoet aan één of meer van de benoembaarheidseisen voor iemand die lesgeeft aan heterogene
ensembles, zoals vermeld in de C.A.O. Kunstzinnige Vorming.
*
voor muziekvereniging en zangkoor:
hij/zij die voldoet aan één of meer van de benoembaarheidseisen voor iemand die lesgeeft aan heterogene
ensembles, zoals vermeld in de C.A.O. Kunstzinnige Vorming.
*
voor symfonieorkest: hij/zij die in het bezit is van:
het einddiploma orkestdirectie en/of
het diploma C1 of C2 of de akte muziekonderwijs A of B of het diploma Docerend Musicus voor
strijkinstrument, blaasinstrument of slagwerk, of het diploma schoolmuziek, mits gecombineerd met het
praktijkdiploma orkestdirectie, behaald via een van Rijkswege erkende muziekvakopleiding of via een
Staatsexamen en/of
het diploma solospel of orkestspel met de aantekening onderwijsbevoegdheid of het diploma Uitvoerend
Musicus (instrumentaal) met aantekening onderwijsbevoegdheid, mits gecombineerd met het praktijkdiploma
orkestdirectie, behaald via een van Rijkswege erkende muziekvakopleiding of via een Staatsexamen.
* voor accordeonvereniging:
hij/zij die voldoet aan één of meer van de benoembaarheidseisen voor een docent accordeon, zoals vermeld
in de C.A.O. Kunstzinnige Vorming en
hij/zij die in het bezit is van:
+
het getuigschrift assistent-dirigent, behaald na het volgen van een desbetreffende, door of onder
auspiciën van de Nederlandse Organisatie voor Accordeon en Mondharmonica (NOVAM) gegeven cursus,
en/of
+
het getuigschrift interpretatie, behaald na het volgen van de desbetreffende, door of onder auspiciën van
de NOVAM gegeven cursus, en/of
+
het getuigschrift directie, behaald na het volgen van de desbetreffende, door het Instituut Lispet
gegeven cursus.
* voor folklorevereniging:
hij/zij die in het bezit is van het diploma volksdansleider of een niet LCA gediplomeerde specialist.
a.

b.

c.

1e artistiek leider:
voor toneelvereniging, revue-gezelschap, opera, operette:
de eerstverantwoordelijke dirigent;

voor harmonie-, (drum)fanfare-, accordeon-, en symfonieorkest, zangkoor:
de eerstverantwoordelijke dirigent;

voor folklorevereniging:
de eerstverantwoordelijke dansleider.
2e artistiek leider:
voor toneelvereniging:
een regisseur, die onder verantwoordelijkheid van de 1e regisseur de repetities van een onderdeel, c.q.
onderdelen van de toneelvereniging leidt;
voor revuegezelschap:
de eerstverantwoordelijke choreograaf/dansleider;

voor harmonie-, (drum)fanfare-, accordeon-, en symfonieorkest, zangkoor:
de dirigent die onder verantwoordelijkheid van de 1e dirigent de repetities van een onderdeel, c.q.
onderdelen van de vereniging leidt; in geval van een zangkoor kan dit ook een repetitor of pianist zijn.

voor opera, operette:
de eerstverantwoordelijke regisseur;

voor folklorevereniging:
de dansleider die onder verantwoordelijkheid van de 1e dansleider de repetities van een onderdeel, c.q.
onderdelen van een volksdansgroep leidt.
3e artistiek leider/instructeur:

voor muziekvereniging:
de artistiek leider van de drumband, slagwerkgroep, tambour- en pijpercorps en doedelzakband.
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2.

Culturele kernvoorzieningen

Grondslag voor subsidie
Subsidievorm
Doel van de subsidie

Te subsidiëren activiteiten
Subsidieaanvraag
voorwaarden

Subsidieaanvraag
verplichtingen

Subsidie
verlening/verantwoording
Subsidieplafond
Subsidieverdeling

Overige informatie

Cultuur en recreatie
Jaarlijkse subsidie

Zorg dragen voor een kwalitatief sterke, duurzame en diverse culturele
infrastructuur die past bij de aard en omvang van Hengelo.

Het cultureel bewustzijn van de inwoners van Hengelo stimuleren, zodat zij
weten wat hun stad aan kunst en cultuur te bieden heeft, daar in geschoold
kunnen worden en er volop aan deel kunnen nemen.

Kansen geven aan kunstenaars om in Hengelo te werken en hun werk te
presenteren.
De regeling culturele kernvoorzieningen omvat vier culturele instellingen die de
basis vormen van de structurele, culturele infrastructuur van Hengelo. Zij zijn
voor de lange termijn onderdeel van het gemeentelijk cultuurbeleid.
Het beleid met betrekking tot deze regeling is vastgelegd in:

Kunst- en cultuurvisie 2014-2020 (2014),

Kwartiermaken voor de Collectie Hengelo, erfgoedvisie (2008).
Conform de ingediende meerjarenbeleidsplannen en in te dienen jaarplannen
2019 van de culturele kernvoorzieningen.
Afdeling 4.2.8 van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing op de
subsidies die aan de culturele kernvoorzieningen worden verleend.
Het subsidieplafond van deze regeling wordt door het college voorgesteld. Bij de
vaststelling van de begroting in november dit jaar zal de raad de subsidieplafonds
vaststellen. Aanpassing van het subsidieplafond behoort daarom tot de
mogelijkheden. Dit kan gevolgen hebben voor de aanvragen die worden
ingediend op grond van deze regeling.
Zie de Asv hoofdstuk subsidieaanvraag.
Zie de Asv hoofdstuk verplichtingen van de subsidieontvanger.
Voor de culturele kernvoorzieningen geldt de verplichting dat zij:

uitvoering geven aan de activiteiten zoals omschreven in hun
meerjarenbeleidsplannen en jaarplannen 2020;

de voortgang monitoren op het gebied van programmering, publieksbereik,
positie en erkenning op basis van de criteria en indicatoren, die zijn
gebaseerd op het Culturele Waardemodel1

daartoe voor 1 augustus een tussenrapportage over de maanden januari tot
en met juni sturen aan de subsidieverstrekker

de Governance Code Cultuur hanteren en daarover verantwoording afleggen
in het jaarverslag.
Zie de ASv hoofdstuk subsidievaststelling.
De subsidieverantwoording 2019 wordt ingediend uiterlijk 1 mei 2020.
€ 6.670.170,- (zie tekst bij subsidieaanvraag voorwaarden)
Bibliotheek Hengelo:
€
2.445.935,Oyfo Kunst en Techniek
€
1.812.590,Schouwburg Hengelo:
€
1.311.721,Stichting Poppodium Twente:
€
1.099.924,De subsidiebedragen zijn geïndexeerd met 1,90%.
--

1

Naar waarde gewogen. Een nieuw model voor kwaliteitsbeoordeling bij de toekenning van cultuursubsidies.
Claartje Bunnik, Boekmanstichting, Amsterdam, 2016.
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3.

Beeldende kunst

Grondslag voor subsidie
Subsidievorm
Doel van de subsidie

Te subsidiëren activiteiten

Cultuur en recreatie
Jaarlijkse subsidie

Zorgdragen voor een kwalitatief sterke, duurzame en diverse culturele
infrastructuur die past bij de aard en omvang van Hengelo.

Het cultureel bewustzijn van de inwoners van Hengelo stimuleren, zodat zij
weten wat hun stad aan kunst en cultuur te bieden heeft, daar in geschoold
kunnen worden en er volop aan deel kunnen nemen.

Kansen geven aan kunstenaars om in Hengelo te werken en hun werk te
presenteren.
De regeling Beeldende kunst omvat een aantal culturele instellingen die, naast de
culturele kernvoorzieningen, deel uitmaken van de culturele infrastructuur van
Hengelo. Zij dragen bij aan een breed en kwalitatief goed beeldende kunstaanbod
en aan de dynamiek van het culturele leven van de stad.
De subsidie aan Ateliers '93 wordt verleend voor:

het verhuren van atelierruimten aan professioneel beeldend kunstenaars uit
Hengelo.
De subsidie aan SWWK wordt verleend voor:
• het verhuren aan en beheren van atelierruimten voor professioneel beeldend
kunstenaars uit Hengelo.
De subsidie aan Stichting HeArtpool wordt verleend voor:

de uitreiking van de Wolvecampprijs (tweejaarlijks),

activiteiten waarbij de Hengelose bevolking op laagdrempelige wijze kennis
kan nemen van hedendaagse, professionele beeldende kunst.

Subsidieaanvraag
voorwaarden

Subsidieaanvraag
verplichtingen

Subsidie
verlening/verantwoording
Subsidieplafond
Subsidieverdeling

Overige informatie

De subsidie aan het Museum voor Hedendaagse Hengelose Kunst (MHHK) wordt
verleend voor:

beheer, onderhoud en actualisering van het virtuele museum,

het actief streven naar een optimale zichtbaarheid van het MHHK (publiciteit,
contact leggen en onderhouden met de kunstenaars).
Het subsidieplafond voor deze regeling wordt door het college voorgesteld. Bij de
vaststelling van de begroting in november dit jaar zal de raad de subsidieplafonds
vaststellen. Aanpassing van het subsidieplafond behoort daarom tot de
mogelijkheden. Dit kan gevolgen hebben voor de aanvragen die worden
ingediend op grond van deze regeling.
Zie de ASv hoofdstuk subsidieaanvraag.
Zie de Asv hoofdstuk verplichtingen van de subsidieontvanger.
Voor Stichting Heartpool zijn de aanvullende verplichtingen dat:

de uitreiking van de Wolvecampprijs een nationale uitstraling heeft door de
samenstelling van de jury, door de selectie van kandidaten en in de
landelijke pers,

er minimaal 2 beeldende kunstprojecten per jaar worden georganiseerd,
waaronder 1 keer per 2 jaar de uitreiking van de Wolvecampprijs.
Voor het MHHK is de aanvullende verplichting dat:

er 2 beeldende kunstprojecten (exposities, presentaties e.d.) per jaar in het
virtuele museum te zien zijn.
Zie de ASv hoofdstuk subsidievaststelling
Voor het MHHK geldt verantwoording indienen voor 1 april.
€ 35.477,- (zie tekst bij subsidieaanvraag voorwaarden)
Ateliers ’93:
€
6.293,SWWK:
€ 11.458,Stichting HeArtpool:
€ 13.850,MHHK:
€
3.876,De subsidiebedragen zijn geïndexeerd met 1,90%.
--
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4.

Cultureel erfgoed

Grondslag voor subsidie
Subsidievorm
Doel van de subsidie
Te subsidiëren activiteiten

Cultuur en recreatie
Jaarlijkse subsidie
Het conserveren, exposeren en onderzoeken van de (industriële)
cultuurhistorische geschiedenis van Hengelo.
De subsidie aan Museum Hengelo wordt verleend voor:

Het conserveren, onderzoeken en zichtbaar maken van de
cultuurhistorische geschiedenis van Hengelo,
• het doen van aankopen ten behoeve van collectievorming.
De subsidie aan de Stichting Historisch Archief Beckum wordt verleend:

als waardering voor de activiteiten die de stichting ontwikkelt ten behoeve
van het verzenden, beheren, conserveren en onderzoeken van materiële
en immateriële getuigenissen uit het verleden van Beckum en omgeving.
De subsidie aan Stichting Historie Brandweer Hengelo wordt verleend:



Subsidieaanvraag
voorwaarden

Subsidieaanvraag
verplichtingen
Subsidie
verlening/verantwoording
Subsidieplafond
Subsidieverdeling

Overige informatie

als waardering voor de activiteiten die de stichting ontwikkelt ten behoeve
van het vastleggen van de brandweergeschiedenis in de regio en het
beheer en in stand houden van de collectie.
Het subsidieplafond voor deze regeling wordt door het college voorgesteld. Bij
de vaststelling van de begroting in november dit jaar zal de raad de
subsidieplafonds vaststellen. Aanpassing van het subsidieplafond behoort
daarom tot de mogelijkheden. Dit kan gevolgen hebben voor de aanvragen die
worden ingediend op grond van deze regeling.
Zie de ASv hoofdstuk subsidieaanvraag.
Zie de ASv hoofdstuk verplichtingen van de subsidieontvanger.
Zie de ASv hoofdstuk subsidievaststelling.
€ 20.286,- (zie tekst bij subsidieaanvraag voorwaarden)
Museum Hengelo:
€ 16.443,Stichting Historisch Archief Beckum:
€
2.692,Stichting Historie Brandweer Hengelo:
€
1.152,De subsidiebedragen zijn geïndexeerd met 1,90%.
--
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5.

Overige culturele voorzieningen

Grondslag voor subsidie
Subsidievorm
Doel van de subsidie

Cultuur en recreatie
Jaarlijkse subsidie
viering Koningsdag en herdenking 4 mei

Te subsidiëren activiteiten

De subsidie aan de Hengelose Oranjevereniging wordt verleend voor
activiteiten ten behoeve van de viering van Koningsdag in Hengelo.
De subsidie aan de Stichting 4 mei herdenkingsbijeenkomsten Hengelo wordt
verleend voor activiteiten ten behoeve van de herdenkingsbijeenkomst op 4
mei in Hengelo.

Subsidieaanvraag
voorwaarden

Subsidieaanvraag
verplichtingen

Het subsidieplafond voor deze regeling wordt door het college voorgesteld. Bij
de vaststelling van de begroting in november dit jaar zal de raad de
subsidieplafonds vaststellen. Aanpassing van het subsidieplafond behoort
daarom tot de mogelijkheden. Dit kan gevolgen hebben voor de aanvragen die
worden ingediend op grond van deze regeling.
Zie de ASv hoofdstuk subsidieaanvraag.
Zie de ASv hoofdstuk verplichtingen van de subsidieontvanger.

Subsidie
verlening/verantwoording

Zie de ASv hoofdstuk subsidievaststelling

Subsidieplafond
Subsidieverdeling

€ 15.722,- (zie tekst bij subsidieaanvraag voorwaarden)
Hengelose Oranjevereniging:
€ 12.675,Stichting 4 mei:
€
3.047,-

Overige informatie

De subsidiebedragen zijn geïndexeerd met 1,90%.
--
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6.

Lokale omroep

Grondslag voor subsidie
Subsidievorm
Doel van de subsidie

Cultuur en recreatie
Jaarlijkse en incidentele subsidie
Bekostigen van lokale radio en televisie.

Te subsidiëren activiteiten

De structurele subsidie aan Stichting Lokale Omroep Hengelo wordt verleend
voor de activiteiten van Radio Hengelo TV die:

zorg draagt voor een lokaal toereikend media-aanbod voor de inwoners
van Hengelo, dat wil zeggen: alle dagen nieuws via sociale media, internet,
radio en TV,

staat voor onafhankelijke verslaglegging voor iedereen en
waarheidsvinding als leidraad hanteert,

programma’s maakt voor en door Hengelo voor een zo breed mogelijke
doelgroep. In beginsel is dat iedereen die interesse heeft voor lokaal
nieuws en lokale informatie, ongeacht leeftijd of andere kenmerken.

programma’s maakt rond thema’s die deeldoelgroepen binnen de totale
doelgroep aanspreken. De omroep ontwikkelt formats voor verschillende
doelgroepen waarbij rekening wordt gehouden met de interesses van de
(deel)doelgroep en waarbij participatie van die groepen wordt
gestimuleerd.
Daarnaast wordt aan Stichting Lokale Omroep Hengelo een incidentele subsidie
verleend voor:

de inzet van 1 Fte in voor het maken van de professionaliseringsslag van
de organisatie die nu geheel uit vrijwilligers bestaat,

partnerschap in het Regionaal Mediacentrum Twente, een
samenwerkingsverband van lokale omroepen die toewerken naar de
vorming van een streekomroep Twente, conform de streekindeling zoals
vastgesteld door de stichting Nederlandse Publieke Omroepen (NLPO).
De subsidie wordt verleend onder de volgende voorwaarden:

het Commissariaat voor de Media de stichting heeft aangewezen als lokale
publieke media-instelling, zie Overige informatie.

het subsidieplafond van deze regeling wordt door het college voorgesteld.
Bij de vaststelling van de begroting in november dit jaar zal de raad de
subsidieplafonds vaststellen. Aanpassing van het subsidieplafond behoort
daarom tot de mogelijkheden. Dit kan gevolgen hebben voor de aanvragen
die worden ingediend op grond van deze regeling.
Zie de ASv hoofdstuk subsidieaanvraag.
Zie de ASv hoofdstuk verplichtingen van de subsidieontvanger.
Voor de stichting Lokale Omroep Hengelo geldt de verplichting dat:

de nieuwsredactie van Radio Hengelo TV inhoudelijk wordt aangestuurd
door (een) professionele eindredacteur(en),

Radio Hengelo TV alle dagen nieuws uitzendt waarbij internet het leidende
medium is. Nieuwsitems komen eerst online en daarna op radio, tv, of
Tekst TV. Online biedt de omroep zoveel mogelijk webunieke content aan
die verschilt van wat op radio of tv wordt uitgezonden,

het vrijwilligersbeleid is gericht op het maken van een kwaliteitsslag van
de organisatie met het oog op de lokale omroepvernieuwing,

capaciteit wordt geboden van 5 leerplekken voor studenten in 2019,

het bestuur zoekt naar oplossingen om een sluitende meerjarenbegroting
te realiseren, door het genereren van eigen inkomsten uit opdrachten en
reclame en door een kostenbesparing op de huurlasten. Radio Hengelo TV
kan meedingen bij het werven van opdrachten van de gemeente en wordt
daarbij behandeld als een reguliere marktpartij,

jaarlijk een medewerkerstevredenheidonderzoek wordt uitgevoerd om te
monitoren hoe de vernieuwingsslag in de organisatie door de vrijwilligers
wordt ervaren,

het bestuur zoekt naar andere huisvesting. Uitgangspunt daarbij is een
locatie in de binnenstad van Hengelo om de zichtbaarheid van Radio
Hengelo TV bij de inwoners van Hengelo te vergroten en een bijdrage te
leveren aan verbetering van de levendigheid in de binnenstad.
Zie de ASv hoofdstuk subsidievaststelling

Subsidieaanvraag
voorwaarden

Subsidieaanvraag
verplichtingen

Subsidie
verlening/verantwoording
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Subsidieplafond

Subsidieverdeling
Overige informatie

Het subsidiebedrag bestaat uit 2 delen:
1. een structurele subsidie van € 48.550,n.b. dit bedrag is geïndexeerd met 1.90%
2. een incidentele subsidie van € 50.000,(zie tekst bij subsidieaanvraag voorwaarden)
-In 2019 heeft het Commissariaat voor de Media Stichting Lokale Omroep
Hengelo aangewezen als ‘lokale publieke media-instelling voor de verzorging
van de publieke mediadiensten in de gemeente Hengelo’.
Dit besluit is geldig tot medio 2024
Stichting Lokale Omroep Hengelo legt jaarlijks verantwoording af aan het
Commissariaat voor de Media (Mediawet 2008).
In 2020 wordt voor de laatste keer de incidentele subsidie van € 50.000,verleend.
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CultuurLokaal – regelingen voor incidentele projecten / activiteiten
7.

Culturele initiatieven

Grondslag voor subsidie
Subsidievorm
Doel van de subsidie

Te subsidiëren activiteiten

Subsidieaanvraag
voorwaarden

Subsidieaanvraag
verplichtingen
Subsidie
verlening/verantwoording
Subsidieplafond
Subsidieverdeling

Overige informatie

Cultuur en recreatie
Éénmalige subsidie
De regeling Culturele Initiatieven is gericht op het ondersteunen van culturele
initiatieven, die als extra activiteit kunnen worden benoemd op het gebied van
amateurkunst in Hengelo.
In aanmerking voor deze subsidie komen activiteiten/projecten:

van Hengelose amateurkunstverenigingen en –initiatieven,

die voor die amateurvereniging of –initiatief gelden als extra activiteit:
activiteiten die niet tot het reguliere activiteitenpakket behoren van de
afzonderlijke Hengelose culturele amateurverenigingen of –initiatieven dan
wel de overkoepelende organisaties in Hengelo waarbij de bedoelde
organisatie is aangesloten,

die in Hengelo plaatsvinden.
Niet in aanmerking voor subsidie uit deze regeling komen:

carnaval-, circus- en/of kermisactiviteiten

kerkelijke en/of spirituele activiteiten

Koningsdag en herdenkingen

sport en recreatie

jubilea

uitwisselingen/(concert)reizen/deelname aan een concours

materiaalkosten
Het subsidieplafond voor deze regeling wordt door het college voorgesteld. Bij
de vaststelling van de begroting in november dit jaar zal de raad de
subsidieplafonds vaststellen. Aanpassing van het subsidieplafond behoort
daarom tot de mogelijkheden. Dit kan gevolgen hebben voor de aanvragen die
worden ingediend op grond van deze regeling.
Zie de ASv hoofdstuk subsidieaanvraag.
U vraagt de subsidie aan door gebruik te maken van het aanvraagformulier.
Zie de ASv hoofdstuk subsidievaststelling
€ 18.380,- (zie tekst bij subsidieaanvraag voorwaarden)
Het subsidiebedrag is geïndexeerd met 1,90%
Voor deze regeling zijn de volgende kosten subsidiabel:
(maximaal) 50% van de begrote projectkosten tot een maximum van € 2.000,Amateurkunstverenigingen en – initiatieven kunnen maximaal voor één
initiatief per jaar een aanvraag doen uit deze regeling.
Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Wanneer het
subsidieplafond in desbetreffende jaar is bereikt, worden nieuwe aanvragen
afgewezen.
Voor het aanvragen van subsidie voor (culturele) evenementen, anders dan de
in deze regeling bedoelde culturele initiatieven, wordt verwezen naar Hengelo
Promotie, zie www.hengelopromotie.nl
Voor subsidieaanvragen in het kader van een uitwisselingsactiviteit met
Emsdetten wordt verwezen naar de subsidie-uitvoeringsregeling Uitwisseling
partnerstad Emsdetten.
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8.

Podiumbudget

Grondslag voor subsidie
Subsidievorm
Doel van de subsidie

Te subsidiëren activiteiten

Subsidieaanvraag
voorwaarden

Subsidieaanvraag
verplichtingen

Subsidie
verlening/verantwoording
Subsidieplafond
Subsidieverdeling

Overige informatie

Cultuur en recreatie
Éénmalige subsidie
Het beschikbaar stellen van twee podia die geschikt zijn voor Hengelose
amateurkunstinitiatieven.
Het beschikbaar stellen van een podium voor professionele
kamermuziekprogrammering in Hengelo.

Het huren van de stadhuishal voor culturele amateurkunstdoeleinden,

amateurkunstprogrammering door Cultuurpodium Houtmaat,

professionele kamermuziekprogrammering door Stichting Kamermuziek
Hengelo
Voor de volgende activiteiten is het niet mogelijk een subsidie uit deze regeling
aan te vragen:

carnavals-, circus- en/of kermisactiviteiten

kerkelijke en/of spirituele activiteiten

Koningsdag en herdenkingen

sport en recreatie

jubilea

commerciële activiteiten.
Het subsidieplafond voor deze regeling wordt door het college voorgesteld. Bij
de vaststelling van de begroting in november dit jaar zal de raad de
subsidieplafonds vaststellen. Aanpassing van het subsidieplafond behoort
daarom tot de mogelijkheden. Dit kan gevolgen hebben voor de aanvragen die
worden ingediend op grond van deze regeling.
Zie de ASv hoofdstuk subsidieaanvraag.
U vraagt de subsidie aan door gebruik te maken van het aanvraagformulier.
Voor het huren van de Stadhuishal moet een optiebevestiging (met de begrote
kosten) worden opgevraagd bij de afdeling Bedrijfsondersteuning van de sector
Dienstverlening. De optiebevestiging moet bij de aanvraag worden
meegestuurd.
N.B. deze optie voor beschikbaarstelling is geen garantie voor subsidie.
De volgende partijen kunnen een beroep doen op het podiumbudget:

Hengelose amateurkunstverenigingen en –initiatieven voor het huren van
de Stadhuishal,

Stichting Cultuurpodium Houtmaat

Stichting Kamermuziek Hengelo
Voor de stichting Kamermuziek geldt de aanvullende verplichting dat:

een dergelijke programmering minimaal 6 activiteiten per jaar omvat.
Zie de ASv hoofdstuk subsidievaststelling
€ 20.187,- (zie tekst bij subsidieaanvraag voorwaarden)
Het subsidiebedrag is geïndexeerd met 1,90%
Stadhuishal:

afhankelijk van de ingediende begroting wordt de subsidie voor het huren
van de Stadhuishal verleend tot een maximum van € 2.000,- per activiteit.
Stichting Cultuurpodium Houtmaat:

maximaal 50% van de begrote programmeringskosten zijn subsidiabel tot
een maximum van € 5.000,-.
Stichting Kamermuziek Hengelo:

maximaal 50% van de begrote programmeringskosten zijn subsidiabel tot
een maximum van € 5.000,-.
Uit de regeling Podiumbudget kan maximaal voor één initiatief/
programmeringsreeks per jaar een aanvraag worden gedaan.
Aanvragen voor de Stadhuishal worden op volgorde van binnenkomst
behandeld. Wanneer het subsidieplafond in desbetreffende jaar is bereikt,
worden nieuwe aanvragen afgewezen.
n.b. Naar verwachting kan de stadhuishal in 2020 weer gehuurd worden voor
concerten of tentoonstellingen, de ingangsdatum is nog niet bekend. Er wordt
nu gewerkt aan de voorwaarden. Informatie over het huren wordt via de
gebruikelijke kanalen verspreid.
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Internationaal
9.

Uitwisseling partnerstad Emsdetten

Grondslag voor subsidie
Subsidievorm
Doel van de subsidie

Te subsidiëren activiteiten

Subsidieaanvraag
voorwaarden

Subsidieaanvraag
verplichtingen

Subsidieverlening/
verantwoording
Subsidieplafond
Subsidieverdeling

Overige informatie

Cultuur en recreatie
Éénmalige subsidie
De onderlinge contacten op het gebied van sport, onderwijs en cultuur te
onderhouden en te verstevigen tussen de gemeente Hengelo en partnerstad
Emsdetten.
Activiteiten op het gebied van sport, onderwijs en cultuur die erop gericht zijn
contacten te onderhouden en te verstevigen tussen de gemeente Hengelo en
partnerstad Emsdetten.
De subsidie aan de stichting Partnersteden Hengelo – Emsdetten wordt
verleend voor:
 het zelfstandig initiatieven en activiteiten met de stad Emsdetten
ontwikkelen.
Het subsidieplafond voor deze regeling wordt door het college voorgesteld. Bij
de vaststelling van de begroting in november dit jaar zal de raad de
subsidieplafonds vaststellen. Aanpassing van het subsidieplafond behoort
daarom tot de mogelijkheden. Dit kan gevolgen hebben voor de aanvragen die
worden ingediend op grond van deze regeling.
Zie de ASv hoofdstuk subsidieaanvraag.
In afwijking hierop dient u achteraf (nadat de activiteiten heeft plaats
gevonden) een aanvraag in.
U vraagt de subsidie aan door gebruik te maken van het aanvraagformulier.
Voor deze subsidie komen in aanmerking: sport- en culturele verenigingen en
andere statutair in Hengelo gevestigde en volledig rechtsbevoegdheid
bezittende instellingen, voor zover ze geen winstoogmerk nastreven.
Voor de stichting Parnersteden Hengelo – Emsdetten is de aanvullende
verplichting dat voor 1 december 2019 het jaarplan 2020 wordt ingediend.
Zie de ASv hoofdstuk subsidievaststelling
Voor de stichting Parnersteden Hengelo – Emsdetten geldt dat uiterlijk 31
maart de verantwoording wordt ingediend.
€ 7.198,- (zie tekst bij subsidieaanvraag voorwaarden)
Het subsidiebedrag is geïndexeerd met 1,90%.
U kunt subsidie aanvragen voor de als redelijk aan te merken organisatie- en
reiskosten die rechtstreeks met de organisatie verband houden met een
maximum van € 6,- per deelnemer.
Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.
Wanneer het subsidieplafond in desbetreffende jaar is bereikt, worden nieuwe
aanvragen afgewezen.
Voor de stichting Parnersteden Hengelo – Emsdetten geldt dat zij maximaal
een subsidie van € 5.000,- verleend krijgt.
--

14

Jeugd
10. Vrijwillig jeugdwerk - scouting
Grondslag voor subsidie

Cultuur en recreatie

Subsidievorm

Jaarlijkse subsidie

Doel van de subsidie

Met deze subsidie wordt beoogd het bevorderen dat jeugdigen zich zo breed
mogelijk ontwikkelen, zelfstandig deelnemen aan de maatschappij en een
bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van de samenleving, door het
stimuleren van een zinvolle vrijetijdsbesteding.
Te subsidiëren activiteiten zijn bijeenkomsten, zowel binnen als buiten, op het
gebied van scouting, waarbij specifieke aandacht is voor ontwikkeling van
samenwerking en verantwoordelijkheid, zodat jeugdigen in staat worden
gesteld een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de samenleving.
Het subsidieplafond voor deze regeling wordt door het college voorgesteld. Bij
de vaststelling van de begroting in november dit jaar zal de raad de
subsidieplafonds vaststellen. Aanpassing van het subsidieplafond behoort
daarom tot de mogelijkheden. Dit kan gevolgen hebben voor de aanvragen die
worden ingediend op grond van deze regeling.
Zie de ASv hoofdstuk subsidieaanvraag.
Als scoutingvereniging vraagt u de subsidie aan door gebruik te maken van het
aanvraagformulier.
In aanmerking voor subsidie komen organisaties die (zie lijst onder):
met een zekere regelmaat activiteiten organiseren op het gebied van vrijwillig
jeugdwerk, een zodanige werkwijze toepassen dat redelijkerwijs mag worden
aangenomen dat de gestelde doeleinden kunnen worden bereikt, aangesloten
zijn bij een passende landelijke of regionale overkoepelende organisatie.
Organisaties moeten:
 activiteiten organiseren die algemeen toegankelijk zijn,
 beschikken over een verantwoordelijke leiding die voldoende waarborgen
biedt ten aanzien van deskundigheid en bekwaamheid met betrekking tot de
te verrichten activiteiten.
In afwijking op ASv hoofdstuk subsidievaststelling wordt de subsidie direct
vastgesteld.

Te subsidiëren activiteiten

Subsidieaanvraag
voorwaarden

Subsidieaanvraag
verplichtingen

Subsidie verlening/
verantwoording
Subsidieplafond
Subsidieverdeling

Overige informatie

€ 108.250,- (zie tekst bij subsidieaanvraag voorwaarden)
Het subsidiebedrag is geïndexeerd met 1,9%
De subsidie voor de scoutingverenigingen is als volgt opgebouwd:
 een bedrag ter dekking van de kosten van goedgekeurde leningen die zijn
aangegaan in de periode tot 1 januari 2011 (indien van toepassing),
 een voor alle verenigingen vast (gelijk) bedrag (€2.000,-) voor de vaste
kosten,
 een bedrag per jeugdlid (maximaal € 115,-).
Indien het aangevraagde bedrag groter is dan het vastgestelde
subsidieplafond, worden de subsidiebedragen (bedrag per lid van de
scoutingverenigingen) naar evenredigheid gekort.
De volgende scoutingverenigingen komen in aanmerking voor subsidie:
Scouting Hendrik Hudsongroep,
Scoutinggroep De Bataven Ludger,
Scouting Sint Christoffel,
Scouting Cunera - Sint Marcellinus,
Scouting Groot en Klein Driene,
Scouting Ariëns Ingrid,
Scouting Jeroen Bambi,
Scouting Hasseler Es.
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Sport en Bewegen

11. Sport - sportkennismaking
Grondslag voor subsidie
Subsidievorm
Doel van de subsidie

Te subsidiëren activiteiten

Subsidieaanvraag
voorwaarden

Subsidieaanvraag
verplichtingen
Subsidieverlening/
verantwoording
Subsidieplafond

Subsidieverdeling

Overige informatie

Cultuur en Recreatie
éénmalige subsidie
Sportverenigingen financieel ondersteunen bij het realiseren van het doel:
(meer) inwoners (*) (meer) structureel aan het sporten en bewegen te krijgen
en te houden
(*) focus op mensen met een beperking en/of minder financiële draagkracht en
jeugd
Deze regeling sluit aan bij de kadernota Sport en Bewegen op het gebied van
kwetsbare groepen, vitaliteit en maatschappelijke betrokkenheid van
sportverenigingen.
Er wordt subsidie verleend voor activiteiten op het gebied van
sportkennismaking:
 een nieuwe groep opzetten
o een reeks bestaat uit minimaal 3 en maximaal 6 (en 10 voor sport met
beperking) groepsbijeenkomsten
o meer reeksen organiseren mag
o de bijeenkomsten vinden niet als schoolactiviteit plaats
o per uur wordt maximaal € 25,- (en € 35,- voor sport met beperking) +
zaalhuur gesubsidieerd
o de kennismakingsactiviteiten worden gratis aangeboden
n.b. training met inloop komt niet in aanmerking voor subsidie
 een evenement sportkennismaking organiseren
o u organiseert een evenement waar de nadruk ligt op sportkennismaking
o per uur wordt maximaal € 80,- + zaalhuur gesubsidieerd
 aanpassing in de (semi) openbare ruimte realiseren om sporten en
bewegen te stimuleren (bijvoorbeeld routes)
o 50% van de projectkosten met een maximum van € 2.000,- wordt
gesubsidieerd
Het subsidieplafond voor deze regeling wordt door het college voorgesteld. Bij
de vaststelling van de begroting in november dit jaar zal de raad de
subsidieplafonds vaststellen. Aanpassing van het subsidieplafond behoort
daarom tot de mogelijkheden. Dit kan gevolgen hebben voor de aanvragen die
worden ingediend op grond van deze regeling.
Zie de ASv hoofdstuk subsidieaanvraag.
U vraagt de subsidie aan door gebruik te maken van het aanvraagformulier.
De aanvraag minimaal 4 weken voor aanvang indienen.
Zie de ASv hoofdstuk subsidievaststelling.
Het subsidieplafond voor de uitvoeringsregeling Sport bedraagt € 70.589,- . De
uitvoeringsregeling kent drie subthema’s waarvoor afzonderlijk de volgende
subsidieplafonds gelden:
 Sportkennismaking: € 22.500, Deskundigheidsbevordering: € 22.500, Sporten met een beperking mogelijk maken: € 25.589,De subsidieplafonds voor de subthema’s gelden tot 15 september 2020. Het
subsidiebedrag is geïndexeerd met 1,90%
Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.
Het subsidieplafond voor het substhema sportkennismaking geldt tot 15
september. Daarna kan er vrijelijk tussen de subthema’s geschoven worden
met inachtneming van het totale subsidieplafond en behandeling op volgorde
van binnenkomst.
De uitvoeringsregeling Sport bestaat uit drie onderdelen die samenhangen voor
wat betreft budget en de verdeling daarvan.
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12. Sport - deskundigheidsbevordering
Grondslag voor subsidie
Subsidievorm
Doel van de subsidie

Te subsidiëren activiteiten

Subsidieaanvraag
voorwaarden

Subsidieaanvraag
verplichtingen
Subsidieverlening/
verantwoording
Subsidieplafond

Subsidieverdeling

Overige informatie

Cultuur en Recreatie
éénmalige subsidie
Sportverenigingen financieel ondersteunen bij het realiseren van het doel:
(meer) inwoners (*) (meer) structureel aan het sporten en bewegen te krijgen
en te houden
(*) focus op mensen met een beperking en/of minder financiële draagkracht en
jeugd
Deze regeling sluit aan bij de kadernota Sport en Bewegen op het gebied van
kwetsbare groepen, vitaliteit en maatschappelijke betrokkenheid van
sportverenigingen.
Er wordt subsidie verleend voor deskundigheidsbevordering:

(bij)scholing voor trainer, coach, jury en scheidsrechters volgens de KSS
niveau 1, 2 en 3
 (bij)scholing voor het begeleiden van sporten en bewegen van (groepen)
mensen met een beperking
 bijscholing op het gebied van EHBO, sociale hygiëne, bestuur, veilig
sportklimaat
Voorwaarden:
 subsidie kan worden aangevraagd voor opleidingen, (bij)scholingen en
cursussen door verenigingsleden gedaan en afgesloten tussen 1 september
2019 en 31 augustus 2020
 de subsidie bedraagt maximaal 50% van de kosten van een opleiding,
cursus en/of (bij)scholing
 de subsidie wordt achteraf verleend, dus nadat een diploma of certificaat
is behaald
 reis- en verblijfkosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.
Het subsidieplafond voor deze regeling wordt door het college voorgesteld. Bij
de vaststelling van de begroting in november dit jaar zal de raad de
subsidieplafonds vaststellen. Aanpassing van het subsidieplafond behoort
daarom tot de mogelijkheden. Dit kan gevolgen hebben voor de aanvragen die
worden ingediend op grond van deze regeling.
Zie de ASv hoofdstuk subsidieaanvraag.
U vraagt de subsidie aan door gebruik te maken van het aanvraagformulier.
U vraagt de subsidie voor 15 september 2020 aan.
Zie de ASv hoofdstuk subsidievaststelling.
Het subsidieplafond voor de uitvoeringsregeling Sport bedraagt € 70.589,- . De
uitvoeringsregeling kent drie subthema’s waarvoor afzonderlijk de volgende
subsidieplafonds gelden:
•
Sportkennismaking: € 22.500,•
Deskundigheidsbevordering: € 22.500,•
Sporten met een beperking mogelijk maken: € 25.589,De subsidieplafonds voor de subthema’s gelden tot 15 september 2020. Het
subsidiebedrag is geïndexeerd met 1,90%
Indien op 15 september 2020 het subsidieplafond voor deskundigheidsbevordering nog niet is bereikt, wordt het resterende bedrag ingezet voor de
overige subthema’s.
Het subsidiebedrag is geïndexeerd met 1,90%
Aanvragen worden voor 15 september 2020 ingediend.
Bij de subsidie voor deskundigheidsbevordering geldt dat indien het
subsidieplafond voor deskundigheidsbevordering is bereikt en er op 15
september 2020 geen geld meer kan worden ingezet vanuit de overige
subthema’s, de subsidiebedragen naar evenredigheid worden gekort.
De uitvoeringsregeling Sport bestaat uit drie onderdelen die samenhangen voor
wat betreft budget en de verdeling daarvan.
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13. Sport – sporten met een beperking mogelijk maken
Grondslag voor subsidie
Subsidievorm
Doel van de subsidie

Te subsidiëren activiteiten

Subsidieaanvraag
voorwaarden

Subsidieaanvraag
verplichtingen

Subsidieverlening/
verantwoording
Subsidieplafond

Subsidieverdeling

Overige informatie

Cultuur en Recreatie
éénmalige subsidie
Sportverenigingen financieel ondersteunen bij het realiseren van het doel:
(meer) inwoners (*) (meer) structureel aan het sporten en bewegen te krijgen
en te houden
(*) focus op mensen met een beperking en/of minder financiële draagkracht en
jeugd
Deze regeling sluit aan bij de kadernota Sport en Bewegen op het gebied van
kwetsbare groepen, vitaliteit en maatschappelijke betrokkenheid van
sportverenigingen.
Er wordt subsidie verleend voor activiteiten die sporten met een beperking
(**) mogelijk maken.
Voor subsidie komen in aanmerking, kosten op het gebied van:
 huur accommodatie tijdelijk en structureel
 materiaal
 begeleiding tijdelijk en structureel
 vervoer
Het subsidieplafond voor deze regeling wordt door het college voorgesteld. Bij
de vaststelling van de begroting in november dit jaar zal de raad de
subsidieplafonds vaststellen. Aanpassing van het subsidieplafond behoort
daarom tot de mogelijkheden. Dit kan gevolgen hebben voor de aanvragen die
worden ingediend op grond van deze regeling.
Zie de ASv hoofdstuk subsidieaanvraag.
U vraagt de subsidie aan door gebruik te maken van het aanvraagformulier.
De gemeente wil maatwerk leveren, daarom is (telefonisch) contact vooraf
noodzakelijk.
De vragen op het aanvraagformulier worden samen beantwoord en ingevuld
om tot een afspraak te komen!
Zie de ASv hoofdstuk subsidievaststelling.
Het subsidieplafond voor de uitvoeringsregeling Sport bedraagt € 70.589,- . De
uitvoeringsregeling kent drie subthema’s waarvoor afzonderlijk de volgende
subsidieplafonds gelden:
 Sportkennismaking: € 22.500, Deskundigheidsbevordering: € 22.500, Sporten met een beperking mogelijk maken: € 25.589,De subsidieplafonds voor de subthema’s gelden tot 15 september 2020. Het
subsidiebedrag is geïndexeerd met 1,90%
Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.
Het subsidieplafond voor het substhema sporten met een beperking mogelijk
maken geldt tot 15 september. Daarna kan er vrijelijk tussen de subthema’s
geschoven worden met inachtneming van het totale subsidieplafond en
behandeling op volgorde van binnenkomst.
(**) Een beperking van een verenigingslid kan ervoor zorgen dat voor dezelfde
sport op het hetzelfde niveau voor een vereniging een verschil in financiën
ontstaat door behoefte aan extra begeleiding (kwantiteit en/of kwaliteit),
aangepast materiaal, groepsgrootte versus accommodatie en (aangepast)
vervoer. Doel van deze subsidie is om dat verschil zoveel mogelijk te beperken.
De gemeente wil voor dit onderdeel maatwerk leveren daarom wordt u
verzocht telefonisch contact op te nemen om gezamenlijk het formulier in te
vullen.
De uitvoeringsregeling Sport bestaat uit drie onderdelen die samenhangen voor
wat betreft budget en de verdeling daarvan.
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Welzijn
14. Wijkwelzijnswerk
Grondslag voor subsidie
Subsidievorm
Doel van de subsidie

Te subsidiëren activiteiten

Subsidieaanvraag
voorwaarden

Subsidieaanvraag
verplichtingen

Subsidieverlening/
verantwoording

Subsidieplafond
Subsidieverdeling

Overige informatie

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening
Jaarlijkse subsidie
Het doel van het wijkwelzijnswerk is het bevorderen van de eigen
verantwoordelijkheid, zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid van vrijwilligers en
wijkbewoners.
De wijkwelzijnsvoorzieningen die onder deze regeling vallen zijn aan te merken
als onze kernvoorzieningen. Zij vormen de basis van een infrastructuur en
bieden gezamenlijk al onze inwoners de mogelijkheid om actief of receptief te
participeren in de wijk. Deze voorzieningen kenmerken zich door een breed
aanbod voor een breed publiek waarbij vooral van belang is dat er een goede
aansluiting van het aanbod op de vraag van dat publiek is en er zowel
inhoudelijk als financieel lage drempels zijn.
De wijkwelzijnsorganisaties in staat te stellen om:

het regelmatig en zonder winstoogmerk bieden van een
basisactiviteitenaanbod voor alle wijkbewoners om er in hun vrije tijd aan
deel te kunnen nemen,

speelgelegenheden te creëren of te onderhouden,

een specifiek activiteitenaanbod aan te bieden, eventueel ondersteund
door beroepskrachten,

een basisactiviteitenaanbod, gericht op ontmoeting, vorming, recreatie,
educatie en voorlichting aan te kunnen bieden.
Het subsidieplafond voor deze regeling wordt door het college voorgesteld. Bij
de vaststelling van de begroting in november dit jaar zal de raad de
subsidieplafonds vaststellen. Aanpassing van het subsidieplafond behoort
daarom tot de mogelijkheden. Dit kan gevolgen hebben voor de aanvragen die
worden ingediend op grond van deze regeling.
Zie de ASv hoofdstuk subsidieaanvraag.
In afwijking ASv hoofdstuk subsidieaanvraag wordt de subsidie uiterlijk 1 juli
voorafgaand aan het jaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft
aangevraagd.
Een wijkwelzijnsorganisatie dient om in aanmerking te kunnen komen voor
subsidie een stichting of een vereniging zonder winstoogmerk te zijn.

De wijkwelzijnsvoorziening dient toegankelijk te zijn voor alle
wijkbewoners.

De wijkwelzijnsorganisatie streeft ernaar om de wijkwelzijnsvoorziening
zeven dagen per week, gedurende het gehele jaar geopend te hebben.

De wijkwelzijnsorganisatie levert met haar programmering een bijdrage
aan het integraal wijkgericht werken van de gemeente.
Zie de ASv hoofdstuk subsidievaststelling
Aanvullend op ASv hoofdtsuk subsidievaststelling overlegt de aanvrager een
inhoudelijk verslag waarin:

wordt gerefereerd aan de bij de aanvraag ingediende plannen;

gemaakte beleid- en uitvoeringskeuzes worden toegelicht (o.a. wijzigingen
€ 2.053.964,- (zie tekst bij subsidieaanvraag voorwaarden)
De volgende wijkwelzijnsorganisaties komen in aanmerking voor subsidie:

Stichting Wijkcentra Hengelo Noord,

Stichting speeltuin en buurtcentrum ’t Lansink,

Speel- en verkeerstuin de Breemars,

Buurt en Speeltuinvereniging De Jeugd,

Stichting Buurthuis de Tempel,

Stichting Wijkcentra Hengelo Midden,

Stichting ’t Geerdink voor welzijn en werk,
Deze organisaties zijn goed verspreid over Hengelo en al jarenlang geworteld
in de wijken. Om de versnippering van middelen tegen te gaan komen alleen
deze organisaties voor deze regeling in aanmerking.
--

19

Zorg
15. Maatschappelijke opvang, begeleiding en bemoeizorg
Grondslag voor subsidie
Subsidievorm
Doel van de subsidie

Te subsidiëren activiteiten

Subsidieaanvraag
voorwaarden

Subsidieaanvraag
verplichtingen

Subsidieverlening/
verantwoording
Subsidieplafond

Subsidieverdeling

Overige informatie

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening.
Jaarlijkse subsidie
De uitvoeringsregeling maatschappelijke opvang, begeleiding en bemoeizorg
heeft tot doel:
▪ het bieden van een inloopvoorziening voor inwoners met complexe en
gecombineerde problematiek op het terrein van psychiatrie, verslaving,
psychosociale belemmeringen en huisvesting (dak- en thuisloosheid),
▪ het bieden van vrijwillige begeleiding voor deze doelgroep,
▪ het ondersteunen en doorgeleiden naar zorg van zorgwekkende zorgmijders.
Voor subsidie komen in aanmerking activiteiten die gericht zijn op:
▪ stedelijke inloopvoorziening,
▪ begeleiding en casemanagement maatschappelijke opvang, verslavingszorg en
geestelijke gezondheidszorg,
▪ bemoeizorg, outreachende benadering van zorgwekkende zorgmijders.
Er wordt geen subsidie verleend voor:
▪ cliëntenparticipatie en medezeggenschap,
▪ activiteiten en voorzieningen waarvoor al een andere uitvoeringsregeling geldt,
▪ jubilea.
Het subsidieplafond voor deze regeling wordt door het college voorgesteld. Bij de
vaststelling van de begroting in november dit jaar zal de raad de subsidieplafonds
vaststellen. Aanpassing van het subsidieplafond behoort daarom tot de
mogelijkheden. Dit kan gevolgen hebben voor de aanvragen die worden
ingediend op grond van deze regeling.
Zie de ASv hoofdstuk subsidieaanvraag en verplichtingen van de subsidieontvanger.
De aanvrager:
▪ draagt aantoonbaar bij aan de lokale ketenbenadering,
▪ is aantoonbaar ingebed in de lokale zorgstructuur en in de
samenwerkingsverbanden aanspreekbaar op zijn inzet.
Na de schriftelijke aanvraag kan het college van burgemeester en wethouders in
een gesprek aan de aanvrager:
▪ eisen stellen over het minimale aantal deelnemers aan een te subsidiëren
activiteit;
▪ doel gebonden verplichtingen opleggen over:
▫ de openingsuren;
▫ de kwalificaties van het personeel;
▫ de samenwerking met andere instellingen.
Zie de ASv hoofdstuk subsidievaststelling
Zie de ASv hoofdstuk verplichtingen van de subsidieontvanger.
Deze uitvoeringsregeling kent 4 plafonds (totaal € 1.015.925,-):
1. preventie GGZ - € 298.398,2. inloop en begeleiding maatschappelijke opvang - € 465.872,3. bemoeizorg en begeleiding - € 168.894,4. begeleiding door vrijwilligers/ervaringsdeskundigen - € 82.761,(zie tekst bij subsidieaanvraag voorwaarden)
ad.1. Het gehele bedrag is bestemd voor de exploitatie van de inloop GGZvoorziening door Mediant geestelijke gezondheidzorg.
ad.2. Het gehele bedrag is bestemd voor de exploitatie van Heemsdock door
Humanitas Onder Dak.
--
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16. Thuis in de buurt
Grondslag voor subsidie
Subsidievorm
Doel van de subsidie

Te subsidiëren activiteiten

Subsidieaanvraag
voorwaarden

Subsidieaanvraag
verplichtingen

Subsidieverlening/
verantwoording
Subsidieplafond
Subsidieverdeling

Overige informatie

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening
eenmalige subsidie
De uitvoeringsregeling Thuis in de Buurt is erop gericht dat wonen, zorg en
welzijn zodanig op elkaar zijn afgestemd dat mensen zo lang mogelijk thuis
kunnen blijven wonen. Ook als ze ouder worden of geconfronteerd worden met
beperkingen. Wij willen algemene voorzieningen regelen om te zorgen dat
mensen prettig in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen.
Het toetsingskader voor subsidiering is gebaseerd op de pijler “Thuis in de
Buurt” uit de beleidsnota “Met Respect………”, programmalijnen 1 t/m 4.
Voor subsidie komen activiteiten in aanmerking die gericht zijn op:

informatie en advies (programmalijn 1),

dag- en vrijtijdsbesteding en ondersteunende diensten (programmalijn 2),

passend wonen (programmalijn 3),

gezondheidzorg en preventie(programmalijn 4).
Er wordt geen subsidie verleend voor:

cliëntenparticipatie en medezeggenschap,

activiteiten waarvoor al een andere gemeentelijke subsidieregeling geldt of
die plaatsvinden binnen een uit andere hoofde door de gemeente
gesubsidieerde voorziening of activiteit,

jubilea,
Het subsidieplafond voor deze regeling wordt door het college voorgesteld. Bij
de vaststelling van de begroting in november dit jaar zal de raad de
subsidieplafonds vaststellen. Aanpassing van het subsidieplafond behoort
daarom tot de mogelijkheden. Dit kan gevolgen hebben voor de aanvragen die
worden ingediend op grond van deze regeling.
Zie de ASv hoofdstuk subsidieaanvraag.
De organisatie die de activiteit aanbiedt, moet geworteld zijn in en betrokken
zijn bij de Hengelose samenleving. In aanvulling op artikel 5 van de Asv
overlegt de aanvrager ook de volgende gegevens:

een beschrijving van de doelgroep waarop de activiteit gericht is;

een beschrijving van hoe de doelgroep bereikt wordt;

een beschrijving van de mate waarin de activiteit bijdraagt aan de
verbetering van de doelstellingen;

informatie over het aantal mensen dat bereikt gaat worden met activiteit.
Zie de ASv hoofdstuk subsidievaststelling
Zie de ASv hoofdstuk verplichtingen van de subsidieontvanger
€ 27.245,- (zie tekst bij subsidieaanvraag voorwaarden)
Op aanvragen wordt in volgorde van binnenkomst beslist, met dien verstande
dat wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 Awb de gelegenheid heeft
gehad de aanvraag aan te vullen, de datum waarop de aanvraag is aangevuld
geldt als datum van ontvangst.
Bij gelijke datum van binnenkomst krijgt een organisatie die een aanvraag doet
voorrang wanneer zij samenwerkt met andere Hengelose organisaties.
--
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