
Subsidieregeling Inwonersinitiatieven Gemeente 
Molenlanden 2021  
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Molenlanden (hierna: 
het college); gelet op de Algemene Subsidieverordening Gemeente Molenlanden 
2021; besluiten vast te stellen de volgende nadere subsidieregels met betrekking tot 
het subsidiëren van inwonersinitiatieven: Subsidieregeling Inwonersinitiatieven 
Gemeente Molenlanden 2021.  
 

Artikel 1. Wat is het doel van deze subsidie? 
1. De subsidie voor inwonersinitiatieven is een éénmalige subsidie om initiatieven 

van inwoners op het gebied van leefbaarheid in de breedste zin te stimuleren en 
ondersteunen. 

 

Artikel 2. Wie kan deze subsidie aanvragen? 
1. Subsidie op grond van deze regeling kan worden aangevraagd door een inwoner 

of groep van inwoners van de gemeente Molenlanden, of door een 
rechtspersoon zonder winstoogmerk die een maatschappelijk belang nastreeft. 

 

Artikel 3. Wat zijn de subsidiegrondslagen? 
1. Deze regeling is bedoeld om nieuwe initiatieven te ondersteunen door een 

stimuleringsbijdrage.  
2. De bijdrage is éénmalig en bestaande en/of reeds uitgevoerde initiatieven 

komen niet in aanmerking. 
3. De hoogte van de door de gemeente toegekende bijdrage mag zelfstandig of in 

combinatie met bijdragen van derden nooit leiden tot een overschrijding van de 
totaalkosten van het initiatief 

 

Artikel 4. Wat zijn de criteria? 
1.  Het initiatief  

a. wordt uitgevoerd in de gemeente Molenlanden;  
b. draagt bij aan de leefbaarheid en biedt meer dan alleen vermaak; 
c. is niet commercieel en heeft geen winstoogmerk; 

2.  De subsidieontvanger draagt zelf bij aan de realisatie van het initiatief in de vorm 
van geld, middelen of tijd.   
3. Er is geen sprake van een andere financiële gemeentelijke bijdrage. 
 

Artikel 5. Hoe kan de subsidie worden aangevraagd? 
1. Voorafgaand aan het indienen van een aanvraag, voert de aanvrager een 

verkennend gesprek met een verbinder (gemeentelijk medewerker die 
inwonersinitiatieven faciliteert). Dit verkennende gesprek kan gepland worden 
door direct contact met een verbinder of door een afspraak te maken via het 
algemeen telefoonnummer van de gemeente. De verbinder stelt een moment 
voor dat uiterlijk 2 weken na het verzoek van de initiatiefnemer plaatsvindt. Bij 
de kennismaking worden de gegevens van de initiatiefnemer en het verzoek op 
hoofdlijnen genoteerd door de verbinder.  

2. Een aanvraag voor een subsidie voor inwonersintiatieven wordt ingediend na het 
verkennende gesprek en voor aanvang van de realisatie van het initiatief, waarop 



de aanvraag betrekking heeft. De in dit artikel genoemde termijn wijkt af van de 
Algemene Subsidieverordening.  

3. De aanvraag wordt ingediend met behulp van het daarvoor bestemde 
aanvraagformulier. Het formulier vermeldt naast de basisgegevens een 
beschrijving van het initiatief waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.  

4. Bij het indienen van het aanvraagformulier wordt een begroting voor de uit te 
voeren activiteit(en) ingediend. 

 
  

Artikel 6. Hoe wordt de subsidie toegekend? 
1. Het college beslist op een aanvraag om een subsidie uiterlijk 13 weken nadat de 

aanvraag is ingediend.  
2. Subsidies voor inwonersinitiatieven onder de €10.000 worden gelijktijdig 

verleend en vastgesteld. Wanneer gebruik wordt gemaakt van het volgende lid, 
dan vindt ambtshalve vaststelling plaats binnen 8 weken nadat de activiteit 
uiterlijk uitgevoerd zou moeten te zijn.   

3. Bij een ambtshalve vaststelling, zoals bedoeld in het vorige lid, kan de aanvrager 
in de verleningsbeschikking worden verplicht om aan te tonen dat aan de 
subsidievoorwaarden zijn voldaan. De aanvrager moet dan aantonen dat de 
activiteiten waarvoor de subsidie wordt verstrekt, zijn verricht en dat is voldaan 
aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen. In dat geval vindt de 
vaststelling plaats binnen 8 weken nadat de gevraagde inlichtingen zijn 
verstrekt. 

4. Na vaststelling van de subsidie kan het college een subsidieontvanger vragen 
verantwoording af te leggen na afronding van de activiteiten. 

5. Voor de subsidie voor inwonersintiatieven geldt een subsidieplafond dat jaarlijks 
door de gemeenteraad wordt vastgesteld in de Programmabegroting. Subsidie 
wordt slechts verleend tot ten hoogste de in de gemeentebegroting opgenomen 
subsidiegelden (subsidieplafond). 

6. Op aanvragen wordt beslist op volgorde van binnenkomst tot aan het moment 
dat het subsidieplafond is bereikt. 

 

Artikel 7. Wanneer komt de aanvraag niet in aanmerking voor 
deze subsidie? 
De subsidie wordt geweigerd indien: 
1. Er voor het indienen van de subsidieaanvraag geen verkennend gesprek heeft 

plaatsgevonden; 
2. door verstrekking van de subsidie het subsidieplafond zou worden 

overschreden; 
3. de activiteit een (partij)politieke, godsdienstige of levensbeschouwelijke vorming 

tot doel heeft, een discriminerende inhoud heeft en/of schadelijk is voor natuur 
en milieu of anderszins strijdig is met de duurzaamheid;  

4. het initiatief in strijd is met gemeentelijke beleidsdoelen of het algemeen 
belang; 

6. indien een gegronde reden bestaat om aan te nemen dat: 
     a. het initiatief tot onevenredige overlast leidt voor medebewoners; 
     b. er onvoldoende draagvlak is voor het initiatief;  
     c. het beheer en onderhoud van voorgestelde fysieke verbeteringen van 
        de leefomgeving niet kunnen worden gewaarborgd;  
 

Artikel 8. Wanneer treedt deze subsidieregeling in werking? 



1. Deze subsidieregeling treedt één dag na bekendmaking in werking. 
2. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling 

Inwonersinitiatieven Gemeente Molenlanden 2021 
 
 
 


