Subsidieregeling “Coronaondersteuning kunst, cultuur en erfgoed, gemeente Hardinxveld-Giessendam
2022/2023”.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardinxveld-Giessendam;
Gelet op artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening (ASV) Hardinxveld-Giessendam en titel 4.2 van de
Algemene wet bestuursrecht;
Overwegende dat de gemeente de lokale veerkracht wil versterken van kunst, cultuur- en erfgoedinstellingen stichtingen die getroffen zijn door de coronacrisis.
Besluiten vast te stellen de subsidieregeling “Coronaondersteuning kunst, cultuur en erfgoed,
gemeente Hardinxveld-Giessendam 2022/2023".
Artikel 1 Begripsomschrijving
In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:








ASV: Algemene Subsidieverordening gemeente Hardinxveld-Giessendam.
het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardinxveld-Giessendam.
aanvraag: schriftelijk verzoek aan het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Hardinxveld-Giessendam om verlening van subsidie ingevolge de ‘Subsidieregeling kunst,
cultuur en erfgoed, gemeente Hardinxveld-Giessendam 2022/2023’.
aanvrager: Culturele verenigingen, de amateurkunstverenigingen, erfgoedverenigingen, overige
aanbieders van cultuur/erfgoedlessen.
MAG: Maatschappelijke agenda
subsidieplafond: het bedrag dat gedurende de periode maximaal beschikbaar is.
privaat gefinancierde culturele onderneming: organisatie, al dan niet met winstoogmerk, die voor het
structureel uitvoeren van culturele activiteiten niet afhankelijk is van publieke middelen.

Artikel 2 Doelgroep
Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan:
1) Culturele verenigingen, amateurkunstverenigingen, erfgoedverenigingen, overige aanbieders van
cultuur/erfgoedlessen, die aan lid a tot en met g voldoen
a. statutair gevestigd zijn in de gemeente Hardinxveld-Giessendam of aantoonbaar een essentieel
onderdeel uitmaken van de culturele, kunst en erfgoed infrastructuur van de gemeente;
b. daar (grotendeels) hun feitelijke werkzaamheden hebben;
c. ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel per 1 januari 2020;
d. daadwerkelijk actief zijn op het terrein van kunst, cultuur of erfgoed;
e. minimaal twee boekjaren bestaan;
f. als vereniging/aanbieder van kunst, cultuur, erfgoedlessen minimaal 10 (werkgroep)leden,
abonnementhouders hebben.
g. de aanvrager is een rechtspersoon zonder winstoogmerk of een natuurlijk persoon of een privaat
gefinancierde culturele onderneming.
2) Bibliotheek AanZet
3) Museum De Koperen Knop

Artikel 3 Doel
Deze regeling is bedoeld om de activiteiten in de culturele sector, die als gevolg van de Covid-19 pandemie
hebben stilgelegen, een impuls te geven en hiermee de kunst, amateurkunsten en de culturele infrastructuur
te helpen opstarten, in stand te houden en toekomstbestendig te maken.

Artikel 4 Uitgangspunten subsidie
Om voor deze eenmalige bijdrage in aanmerking te komen zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
1.
2.
3.

4.

De activiteit vindt plaats in Hardinxveld-Giessendam en is gericht op de inwoners van HardinxveldGiessendam;
De subsidie is incidenteel en tijdelijk van aard;
De subsidie wordt verleend voor:
a. Activiteiten ten behoeve van het werven van nieuwe leden;
b. Activiteiten ten behoeve van het terugwinnen of behouden van publiek / deelnemers /
vrijwilligers;
c. Een impuls op het gebied van communicatie marketing en promotie;
d. Activiteiten die bijdragen aan een toekomstbestendige organisatie.
Looptijd: De looptijd van de activiteiten mag maximaal tot en met 31 december 2023 duren.

Artikel 5 Grondslagen subsidie
De gemeente heeft de intentie zoveel mogelijk plannen en daarmee de gevraagde subsidies te honoreren. De
compensatiesubsidie betreft een eenmalige bijdrage. Het college neemt uiterlijk binnen acht weken na
indiening een besluit over de subsidieaanvraag.
Artikel 6 Subsidieaanvraag
1.
2.
3.
4.

De aanvraag voor een subsidie wordt uiterlijk 1 december 2022 ingediend.
Bij een aanvraag voor subsidie dient de aanvrager het hiertoe door de gemeente beschikbaar gestelde
aanvraagformulier in.
De gemeente verstrekt via de website informatie over de wijze waarop de subsidie kan worden
aangevraagd.
Per subsidieontvanger wordt slechts eenmaal een subsidie verstrekt.

Artikel 7 Hoogte subsidie
1.
2.
3.
4.
5.
6.

De hoogte van de subsidie voor doelgroep 1 bedraagt maximaal €1.000 euro per aanvraag.
De subsidie van doelgroep 1 wordt berekend op basis van een omschrijving van de activiteit en het
gevraagde bedrag, met een maximum van € 1.000.
De hoogte van de subsidie voor doelgroep 2 bedraagt maximaal €25.000 euro per aanvraag.
De subsidie van doelgroep 2 wordt berekend op basis van een omschrijving van de activiteit en het
gevraagde bedrag, met een maximum van € 25.000.
De hoogte van de subsidie voor doelgroep 3 bedraagt maximaal €10.000 euro per aanvraag.
De subsidie van doelgroep 3 wordt berekend op basis van een omschrijving van de activiteit en het
gevraagde bedrag, met een maximum van € 10.000.

Artikel 8 Subsidieplafond en verdeling
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Het subsidieplafond van de totale regeling bedraagt € 70.000
Het subsidieplafond van de in de 7.1 opgenomen regel subsidies bedraagt voor 2023 in totaal
€ 35.000.
Het subsidieplafond van de in de 7.3 opgenomen regel subsidies bedraagt voor 2023 in totaal
€ 25.000.
Het subsidieplafond van de in de 7.5 opgenomen regel subsidies bedraagt voor 2023 in totaal
€ 10.000.
Volledige aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Het moment dat de aanvraag
volledig is, wordt beschouwd als moment van binnenkomst.
Het subsidieplafond van deze regeling kan niet worden overschreden.
Indien na de aanvraagtermijn van deze subsidieregeling het subsidieplafond nog niet is bereikt kan het
college de aanvraagtermijn verlengen totdat het subsidieplafond wel is bereikt.

Artikel 9 Subsidieverlening
1.
2.
3.

De aanvragen voor de subsidie worden getoetst aan de eisen van deze subsidieregeling.
De subsidie wordt bij toekenning voor 100% betaalbaar gesteld.
Met het verlenen van de subsidie, vindt tegelijkertijd de vaststelling plaats. De financiële administratie
behorende bij dit project dient voor een duur van drie jaar te worden bewaard.

Artikel 10 Weigeringsgronden
Onverminderd artikel 7 van de ASV wordt de subsidie geweigerd indien:
1. de aanvrager niet voldoet aan de voorwaarden zoals vermeld in artikel 2;
2. de aanvrager doelstellingen beoogt of activiteiten zal ontplooien, die in strijd zijn met de wet, het
algemeen belang of de openbare orde;
3. de aanvrager reeds subsidie of een bijdrage vanuit de MAG ontvangt voor de activiteit, dan wel kan
ontvangen.
Artikel 11 Inwerkingtreding
Deze subsidieregeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van bekendmaking en vervalt van
rechtswege op 31 december 2023.
Artikel 12 Hardheidsclausule
Het college kan afwijken van de bepalingen in deze regeling voor zover de toepassing daarvan kan leiden tot
onbillijkheden van overwegende aard in niet precies te voorziene gevallen of groepen van gevallen.
Artikel 12 Citeertitel
Deze regeling kan worden aangehaald als: Subsidieregeling “Coronaondersteuning kunst, cultuur en erfgoed,
gemeente Hardinxveld-Giessendam 2022/2023”.
Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Hardinxveld-Giessendam.
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