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Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten; 

overwegende dat: 

- De gemeente Houten in 2013 Cultuurfonds Houten heeft ingesteld met als doel om, 
ondanks de noodzakelijke ombuigingen, de kern van het cultuurbeleid in stand te houden;  

- Cultuurfonds Houten sinds 2014 is ondergebracht bij het Prins Bernhard Cultuurfonds; 
- Het Prins Bernhard Cultuurfonds zich per medio 2021 terugtrekt uit alle lokale fondsen en 

dus ook Cultuurfonds Houten;  
- Het college voornemens is ondersteuning te blijven verlenen aan culturele initiatieven 

voor en door inwoners van Houten, die gericht zijn op de versterking van de samenleving, 
lokale identiteit en gemeenschapszin; 

- Het college daarmee tevens het belang onderschrijft van het blijven bevorderen van 
cultuurdeelname voor en door inwoners en bezoekers van Houten; 

- Het college in het kader van haar cultuurbegroting jaarlijks een budget van € 46.475.- 
(ijkjaar 2021, plus index) beschikbaar stelt; 

- Er voor subsidieverstrekking ten behoeve van incidentele culturele activiteiten en 
initiatieven een juridische basis nodig is; 

 
gelet op: 
 
- titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht; 

- de Algemene subsidieverordening gemeente Houten; 

- de Cultuurvisie Houten;  

besluit vast te stellen de: 

 

SUBSIDIEREGELING CULTUURFONDS GEMEENTE HOUTEN  

Artikel 1 Begripsbepalingen  

In deze regeling wordt verstaan onder:  

a. aanvrager: de culturele organisatie die een aanvraag voor subsidie op grond van deze 
regeling doet. 

b. college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten; 

c. inwoners: inwoners van de gemeente Houten; 

d. culturele uiting: het produceren en presenteren van zaken die gerelateerd zijn aan een 
kunstdiscipline zoals podiumkunsten, beeldende kunst, letteren, erfgoed, muziek, kunst- en 
cultuureducatie.  
 

e. culturele organisaties: een rechtspersoon die voor een significant deel cultureel (les-) aanbod 
produceert dat ten goede komt aan de inwoners van de gemeente Houten. 
 

f. rechtspersoon zonder winstoogmerk: een stichting of vereniging die niet als doel heeft om 
winst te maken. 

 
g. beoordelingsgroep: de medewerkers van de afdeling Samenleving, belast met de uitvoering 

van de regeling Cultuurfonds Houten, de Beleidsmedewerker Samenleving in samenwerking 
met de Realisatiemedewerker Samenleving. 

 
h. besluit: het besluit tot subsidieverlening, -vaststelling, tot -weigering of andersluidend. 

 

i.  mandataris: de subsidiecoördinator, die op grond van de Mandaatregeling gemeente Houten, 
een besluit neemt op subsidieaanvragen 
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Artikel 2 Doelgroep en uitsluitingen 

Subsidie wordt op aanvraag verstrekt aan culturele organisaties, zijnde een rechtspersoon zonder 
winstoogmerk, gevestigd in de gemeente Houten die met een aantoonbare inzet cultureel aanbod 
organiseren dat ten goede komt aan de inwoners van de gemeente Houten. 
 

Artikel 3 Doelstelling 

De doelstelling van deze regeling is het financieel ondersteunen van culturele uitingen voor en door 
inwoners van Houten, die gericht zijn op de versterking van de samenleving, lokale identiteit en 
gemeenschapszin, alsmede het bevorderen van cultuurdeelname voor en door inwoners en 
bezoekers van Houten.  

 

Artikel 4 Subsidiabele kosten 

1. Subsidie wordt alleen verstrekt ter bekostiging van kosten die een aanvrager redelijkerwijs maakt 
ten behoeve van de in artikel 3 bedoelde activiteiten.  

2. Hieronder vallen ook personeels- en organisatiekosten gerelateerd aan de activiteiten.  

3.  De subsidie uit het Cultuurfonds is bestemd voor specifieke projecten, niet voor (structurele) 
ondersteuning van organisaties.  

 

Artikel 5 Criteria  

Alle aanvragen voor subsidie op grond van deze regeling worden beoordeeld op basis van 
onderstaande criteria: 

Dat doen we op basis van scores van 1 t/m 3 op onderstaande criteria. De aanvraag met de meeste 
punten krijgt het hoogste percentage van hun aanvraag toegekend. Bij gelijke scores gaan we uit van 
een evenredige verdeling.  

a. Aanvragen voor een financiële bijdrage kunnen worden ingediend als het initiatief of project een 
bijdrage levert aan de doelstelling van het Cultuurfonds Houten.  

Bij voorkeur worden projecten ondersteund:  

b. die de inwoners met elkaar verbinden door participatie;  

c. die bijdragen aan een inclusieve Houtense samenleving;  

d. die ter bevordering zijn van cultuurparticipatie en talentontwikkeling bij de jeugd;  

e. die ter bevordering zijn van cultuurparticipatie en talentontwikkeling bij volwassenen  

f. waarbij de samenwerking met andere culturele organisaties wordt gezocht;  

g. die door, of voor een belangrijk deel door, amateurs worden uitgevoerd;  

h. die een breed draagvlak in de gemeenschap hebben en voldoende eigen inkomsten en/of 
cofinanciering kunnen verwerven (getuigen van cultureel ondernemerschap);  

i. waar voortdurende artistieke ontwikkeling van de aanvrager of de activiteit zichtbaar wordt.   
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Artikel 6 (Aanvullende) Weigeringsgronden  

Naast de in artikel 9 van de Algemene subsidieverordening genoemde weigeringsgronden wordt de 
aanvraag geweigerd als het gaat om: 

a.  activiteiten die (goeddeels) hebben plaatsgevonden voordat op de aanvraag is beslist; 

b. activiteiten die buiten de gemeente Houten plaatsvinden;  

c. activiteiten die vóór het moment van vergaderen van de beoordelingsgroep reeds hebben 
plaatsgevonden;  

d. activiteiten die niet breed toegankelijk zijn (bijvoorbeeld voor besloten kring);  

e. activiteiten met een religieus of politiek karakter;  

f. fondsenwervende activiteiten;  

g. publicaties, AV-producties en ontsluiting van archieven;  

h. onderzoek, opleidingen, congressen en symposia; 

i.  investeringen, aankopen en restauraties.  

 
Daarnaast kunnen aanvragen worden geweigerd wanneer: 
 

j. meerdere aanvragen op grond van verschillende subsidieregelingen voor eenzelfde activiteit 
worden ingediend en de subsidieverstrekking leidt tot een opeenstapeling van subsidies; 

 
k. de aanvrager doelstellingen beoogt of activiteiten zal ontplooien, die in strijd zijn met het 

algemeen belang of de openbare orde; 
 
l. niet voldaan wordt aan de vereisten, genoemd in deze regeling; 

 
m. de activiteit een privébelang dient. 

 

 

Artikel 7 Hoogte subsidie  

1. Het college kan jaarlijks subsidie verstrekken ter hoogte van het subsidieplafond van deze 
regeling, te weten € 46.475.- (ijkjaar 2021, plus index).  

2. Van aanvragers en initiatiefnemers wordt zoveel mogelijk inspanning verwacht om eigen 
inkomsten te genereren, waardoor deze in een redelijke verhouding staan tot subsidie op grond 
van deze regeling. Het Cultuurfonds financiert nooit de volledige kosten van een project. Bij de 
beoordeling van de aanvraag wordt gebruik gemaakt van een door de aanvrager ingediende 
begroting. 

3. Aan een project met een totaalbegroting van minder dan € 7.500 kan maximaal 50% van de 
kosten worden bijdragen, bij projecten met een hogere totaalbegroting maximaal 25%.  

4. De beoordelingscommissie kan het college adviseren om, zowel in positieve als in negatieve zin, 
van de percentages af te wijken.  

  



4 
 

Artikel 8 Aanvraag 

1. Het beschikbare budget wordt in 2 gelijke tranches verdeeld, waarvan de beoordeling plaats 
zal vinden in april, en november . De aanvraag dient vóór de eerste dag van de maand van de 
betreffende tranche te worden ingediend.  

2. In het jaar 2021 wordt het gehele bedrag in 1 tranche beschikbaar gesteld, waarvan de 
beoordeling plaatsvindt in november. De aanvraag dient vóór 1 november 2021 te worden 
ingediend. 

3. Een aanvraag wordt gedaan met gebruikmaking van een door de gemeente beschikbaar 
gesteld digitaal formulier en dient, in afwijking van artikel 6 lid 2 en lid 3 van de Algemene 
subsidieverordening, de volgende informatie te bevatten:  

a. de aard en inhoud van de activiteiten;  

b. toelichting op de activiteiten en waarom deze voldoen aan de in artikel 5 genoemde 
criteria;  

c. het beoogde publieksbereik; 

d. een gespecificeerde begroting die inzicht geeft in de geraamde inkomsten en uitgaven, 
voor zover deze betrekking hebben op de activiteit; 

e. de handtekening van degene(n) die bevoegd is/zijn de rechtspersoon te 
vertegenwoordigen; 

f. het rekeningnummer waarop het subsidiebedrag overgemaakt dient te worden.  

 

Artikel 9 Beoordeling aanvragen 

1. De aanvraag wordt door de beoordelingsgroep beoordeeld. De afweging vind plaats aan de hand 
van de vereisten in artikelen 3, 4,  5 en 6 . De beoordelingsgroep brengt advies uit aan de 
mandataris. 
 

2. Het college kan een adviescommissie instellen die een advies uitbrengt aan de beoordelingsgroep 
over de ingediende subsidieaanvragen.  

3. Deze adviescommissie bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 personen. In deze commissie is 
kennis van of affiniteit met diverse culturele disciplines vertegenwoordigd alsmede de capaciteit 
om projectbegrotingen te beoordelen. De leden dienen een band/affiniteit met de Houtense 
samenleving te hebben.  

4. Deze commissie stelt een reglement van orde op, waarin tenminste wordt geregeld hoe men 
omgaat met mogelijke belangenverstrengeling en de situatie waarin  men niet tot een eensluidend 
oordeel komt.  Dit reglement dient ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de gemeente.  

5. Indien het college een adviescommissie heeft ingesteld legt zij de aanvragen na binnenkomst voor 
aan de adviescommissie.  

6. Indien het college afwijkt van het advies van de commissie doet zij dit gemotiveerd.  

 

Artikel 10 Beslistermijn 
Burgemeester en wethouders beslissen, conform artikel 8, tweede lid, van de Algemene 
subsidieverordening, binnen 6 weken nadat de volledige aanvraag om subsidie is ingediend. 
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Artikel 11 Verplichtingen 
Aan de beschikking worden de volgende verplichtingen verbonden: 
 

1. het subsidiebedrag moet gebruikt worden voor de genoemde kosten en activiteit(en); 
 

2. de subsidieontvanger heeft een actieve meldingsplicht aan het college, indien de activiteit niet, 
niet tijdig of niet geheel wordt verricht; 

 
3. de subsidieontvanger moet facturen, dagafschriften en/ of foto’s van de uitgevoerde 

activiteiten gedurende twee jaar bewaren en op verzoek aan het college verstrekken; 
 

4. In afwijking van het eerste lid kan de mandataris andere of nieuwe verplichtingen aan de 
subsidiebeschikking verbinden, indien het onderwerp of de te dienen belangen dat nodig of 
wenselijk maken. 

 
 
Artikel 12. Subsidieverantwoording en vaststelling 

1. De verleende subsidie wordt, conform artikel 13 lid 1 van de Algemene subsidieverordening 
direct vastgesteld. 
 

2. Binnen 4 weken na afloop van de activiteit dient de subsidieontvanger bestedingsverklaring in.  
 

3. Bij de bestedingsverklaring voegt de subsidieontvanger minimaal 2 foto’s waaruit blijkt dat de  
activiteit conform de aanvraag is uitgevoerd. 
 

4. Een vertegenwoordiger van de gemeente kan een bezichtiging houden tijdens of na de 
uitvoering van de activiteit. Van de bevindingen wordt kort schriftelijk verslag gedaan aan de 
mandataris. De inhoud van het verslag kan een reden zijn om op de subsidievaststelling terug 
te komen. Artikel 4:49 van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing (intrekking of 
wijziging van een subsidie na subsidievaststelling) 

 
Artikel 13. Uitbetaling 
De betaling van de subsidie vindt plaats binnen 2 weken na verzending van de beschikking. 
 

Artikel 14 Hardheidsclausule 

1. Het college kan van een of meer bepaalde artikelen of artikelleden van deze regeling afwijken als 
daaraan vasthouden voor een subsidieaanvrager of -ontvanger gevolgen zou hebben die wegens 
bijzondere omstandigheden onevenredig zouden zijn tot de daarmee te dienen belangen. 

2. De adviescommissie brengt een advies uit over een voorgenomen afwijking van de regeling.  
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Artikel 15 Slotbepalingen 

1. De Subsidieregeling beoordelingscriteria en verplichtingen, vastgesteld bij besluit van 16 juni 
2014, is niet van toepassing. 

2. Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking ervan. 

3. Deze regeling kan worden aangehaald als: Subsidieregeling Cultuurfonds Houten.  

 
 
Houten, ………. 2021 
 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten, 
de secretaris,     de burgemeester, 
 
 
 
 
A.J. Barink     G.P. Isabella 


