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Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten; 

 

gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Houten; 

 

besluit vast te stellen de 

 

Subsidieregeling beoordelingscriteria en verplichtingen: 

 

Artikel 1. Toepassingsbereik 

Het bepaalde in deze subsidieregeling is van toepassing op de verstrekking van subsidies door 

burgemeester en wethouders op grond van de Algemene subsidieverordening. 

 

Artikel 2. Doelstelling 

In de subsidieregeling wordt aangegeven welke gemeentelijke beleidsdoelen en beoordelingscriteria 

gelden bij het nemen van beslissingen op subsidieaanvragen en welke verplichtingen er bij de 

subsidieverstrekking van kracht zijn. 

 

Artikel 3. Beleidsdoelen 

1. Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan de gemeentelijke 

beleidsdoelen, zoals vastgelegd in de bijlage: overzicht gemeentelijke beleidsdoelen. 

2. In afwijking van het eerste lid kan de subsidiecoördinator andere of nieuwe beleidsdoelen 

toevoegen of wijzigen aan de hand van vastgestelde beleidsnota’s, plannen of programma’s.  

 

Artikel 4. Beoordelingscriteria activiteiten 

1. De activiteiten worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria: 

a. het te verwachten effect van de activiteiten voor de Houtense samenleving; 

b. het maatschappelijke effect van de activiteiten op de Houtense samenleving;  

c. de zichtbaarheid van activiteiten in de Houtense samenleving; 

d. de zelfredzaamheid, de eigen verantwoordelijkheid en de professionalisering van de 

subsidieontvanger; of 

e. de inpasbaarheid van de activiteiten in de gemeentelijke beleidsdoelen. 

2. Indien niet is voldoen aan ten minste één van deze criteria dan kunnen burgemeester en 

wethouders de subsidie op grond van artikel 9, lid 2 onder d. van de Algemene 

subsidieverordening weigeren. 

 

Artikel 5. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen 

Voor subsidie komen in aanmerking de in redelijkheid gemaakte kosten die direct verbonden zijn met 

de uitvoering van een activiteit. 

 

Artikel 6. Hoogte van de subsidie 

Een subsidie bedraagt maximaal het bedrag dat voor de subsidieontvanger is opgenomen in het 

subsidieplafond. 

 

Artikel 7. Verplichtingen 

1. In de beschikking tot subsidieverstrekking worden de volgende verplichtingen opgenomen: 

a. het subsidiebedrag moet gebruikt worden voor de uitvoering van de activiteiten;  
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b. de activiteiten moeten uitgevoerd worden voor de Houtense inwoners in de genoemde 

subsidieperiode;  

c. niet nakoming van de activiteiten kan leiden een de intrekking of wijziging van de 

beschikking, waardoor het subsidiebedrag geheel of gedeeltelijk teruggevorderd wordt; 

d. de subsidieontvanger is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de te leveren activiteiten; 

e. indien aannemelijk is dat de gesubsidieerde activiteiten niet, niet tijdig, niet geheel of niet 

volgens de verplichtingen zullen worden verricht, heeft de subsidieontvanger de plicht dit 

direct en tijdig aan burgemeester en wethouders te melden;  

f. de subsidieontvanger kan verplicht worden een egalisatiereserve te vormen als bedoeld in 

artikel 4:72 Algemene wet bestuursrecht;  

g. de subsidieontvanger legt verantwoording van de subsidie af overeenkomstig het bepaalde 

in artikel 13, 14 of 15 van de Algemene subsidieverordening;  

h. de subsidieontvanger die € 125.000,-- of meer subsidie ontvangt, moet de bepalingen in de 

bijgevoegde “Aanwijzing verantwoording en controle subsidies 2013” in acht nemen en in 

handen van zijn accountant stellen, zodat de accountant hiermee rekening houdt bij de 

opstelling van de accountantsverklaring; en 

i. de subsidieontvanger moet een tussentijdse rapportage over de verrichte activiteiten en de 

daaraan verbonden uitgaven en inkomsten bij subsidie hoger dan € 50.000,--, indien de 

activiteiten langer dan een jaar duren.  

2. In afwijking van het eerste lid kan de subsidiecoördinator andere of nieuwe verplichtingen aan de 

subsidiebeschikking verbinden, indien het onderwerp of de te dienen belangen dat nodig of 

wenselijk maken.  

 

Artikel 8. Slotbepalingen 

1. De beleidsregel beoordelingscriteria en verplichtingen, vastgesteld bij besluit van burgemeester 

en wethouders van 17 januari 2012, wordt ingetrokken. 

2. Deze subsidieregeling treedt in werking op 2 november 2014. 

3. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling beoordelingscriteria en 

verplichtingen. 

 

 

Houten, 16 juni 2014. 
Het college van burgemeester en wethouders voornoemd, 
de secretaris,   de burgemeester,  

 

 

 

 

H.S. den Bieman.  W.M. de Jong. 

 

 

Bijlage: Overzicht gemeentelijke beleidsdoelen. 

 

Publicatie in het elektronisch gemeenteblad van 15 november 2014 en bij CVDR, 
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Bijlage: Overzicht gemeentelijke beleidsdoelen, als bedoeld in artikel 3, lid 1 van de Subsidieregeling 

beoordelingscriteria en verplichtingen. 

 
Sociale Koers 2020-2023 
 
 

 

Gezondheid  
 

Een gezonde leefstijl en mentaal welbevinden is voor alle inwoners bereikbaar.  
 

 Inwoners hebben een positieve gezondheid  

 Inwoners ervaren regie over hun eigen leven  

 Inwoners hebben een gezonde leefstijl  

 Inwoners zijn weinig eenzaam  

 Inwoners – en specifiek jongeren – kunnen omgaan met maatschappelijke druk 

 Gezinnen met jeugd-GGZ problematiek worden snel geholpen 

 

Saamhorigheid 
 

Inwoners respecteren elkaar en bieden elkaar een helpende hand. 
 

 Inwoners zijn betrokken bij elkaar en bij hun eigen leefomgeving 

 Inwoners maken gebruik van hun sociale netwerk en het informele netwerk 

 Actieve cultuurparticipatie vergroten 

 

Leren en Werken 
  
Inwoners kunnen zich ontwikkelen en hebben een zinvolle dag invulling. 
 

 Inwoners kunnen zich financieel redden 

 Er zitten zo min mogelijk kinderen thuis zonder onderwijs 

 Alle werkzoekenden helpen aan betaald of onbetaald werk 

 

Thuis 
 

Inwoners kunnen veilig wonen in een passende woning en woonomgeving. 
 

 Jongeren en ouderen hebben een passende woning 

 De woonomgeving in Houten is fysiek veilig en sociaal passend  

 Jeugdigen groeien zo veel als mogelijk thuis of in een gezinsachtige setting op  

 Kwetsbare inwoners hebben een prettige en veilige plek in hun eigen woonomgeving en 

ontvangen hierbij passende hulp 


