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Advies Wmo-raad

Geachte leden van de Wmo-raad,
Hierbij zenden wij u de ontwerpverordening jeugdverenigingen 2019 met het verzoek om voor
27 februari 2019 een advies te geven op de inhoud van deze verordening.
Proces
Al op 12 juli 2017 hebben wij u tijdens een Wmo-raadsvergadering geïnformeerd over het plan
om de verordening ‘Vrijwilligers jeugd- en jongerenwerk 1994’ te herzien.
De BJG-commissie heeftop 18 juli 2018 en 21 november 2018 eerdere conceptversies van de
ontwerpverordening besproken. De opmerkingen zijn voor zover van toepassing meegenomen
in de verdere uitwerking van de verordening. Met de BJG-commissie is afgesproken dat de
Wmo-raad advies zal geven op de definitieve ontwerpverordening.
Vervolg
De ontwerpverordening wordt voor inspraak vrijgegeven. De inspraaktermijn loopt van
16 januari 2019 tot en met 27 februari 2019. Na de inspraaktermijn worden uw advies en de
binnengekomen inspraakreacties verwerkt in een zogenaamde responsnota die naar
verwachting in maart 2019 in het college van B&W wordt behandeld. Die nota en de eventueel
aangepaste ontwerpverordening worden vervolgens ter informatie en ter vaststelling
aangeboden aan de raad.
Vragen?
Bij vragen kunt u contact opnemen met Marcia Schelfer, tel: 053-4818250 of e-mail:
h.schelfer@enschede.nl.

_enschede.nl
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Met vriendelijke groet,
Namens Burgemeester en Wethouders van Enschede

Wim Waninge
Clustermanager Beleid
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Ontwerpverordening jeugdverenigingen 2019

Geachte leden van de raad,
De huidige verordening ‘Vrijwilligers jeugd-en jongerenwerk Enschede 1994’ is verouderd en
sluit niet meer aan bij het huidige welzijnsbeleid. Met het vrijgeven ven de ontwerpverordening
‘jeugdverenigingen 2019’ voor inspraak wordt de eerste stap gezet in de procedure om te
komen tot vaststefiing ven een nieuwe verordening in 2019.
Huidige verordening
Verschillende organisaties die actiefzijn op het gebied ven vrijwillig jeugd- en jongerenwerk,
ontvengen aljaren subsidie op basis ven de verordening ‘Vrijwilligers jeugd- en jongerenwerk
Enschede 1994’. In 2018 ontvengen tien organisaties subsidie, waarvan zes
scoutingverenigingen, één overkoepelende regionale scoutingvereniging, één jongerensociëteit,
één jongerenpastoraat en één christelijke jongerenorganisatie.
Het merendeel van de subsidie die deze organisaties krijgen is gebaseerd op huisvestings
kosten en een klein deel op ledenaantal. De verordening stimuleert niet het werven van nieuwe
leden of het leveren van een bijdrage aan het vergroten van zelf-en samenredzaamheid.
We willen toe naar een verdeelmodel waarmee we geen huisvesting subsidiëren, maar het
maatschappelijk effect waarderen aansluitend bij het Nieuw Enschedees Welzijn, Richting aan
welzijnswerk 2017 -2022.
Hoofdlijnen ontwerpverordening
In de ontwerpverordening is opgenomen dat een Enschedese jeugdvereniging een subsidie kan
ontvangen ter ondersteuning van de door haar georganiseerde activiteiten.
- Onder jeugdvereniging verstaan we een in Enschede gevestigde vereniging met volledige
rechtsbevoegdheid die onder leiding van vrijwilligers aan haar jeugdleden het hele jaar door
een passend aanbod aan vrijetijdsbesteding biedt in actief samenspel met leeftijdsgenoten.
Daarmee een bijdrage leverend aan de vorming en ontplooiing van jeugdigen.
- De subsidie bestaat uit een vaste bijdrage per jeugdlid (tot en met 23 jaar en woonachtig in
Enschede). Kaderen huisvestingskosten komen niet voor subsidiëring in aanmerking.
Deze wijziging in grondslag heeft gevolgen voor de subsidiehoogte; sommige verenigingen
ontvangen meer, anderen minder.
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In de verordening staan vorder regels over wanneer een jeugdvereniging in aanmerking kan
komen \oor subsidie. Een belangrijke regel is dat de activiteiten moeten passen binnen het
Nieuw Enschedees Welzijn (welzijnsbeleid). Daarnaast moeten activiteiten en missie van de
vereniging zodanig zijn dat iedereen te allen tijde welkom is. Verder moet de bijdrage van de
gemeente Enschede in redelijke verhouding staan tot de contributie die een jeugdlid moet
betalen aan de jeugdvereniging; de contributie per jaar is minstens gelijk aan de jaarlijkse
bijdrage van de gemeente Enschede per jeugdlid. Een andere regel is dat een
jeugdvereniging naast de reguliere activiteiten, jaarlijks minimaal twee extra activiteiten
uitvoert met een meerwaarde voor de wijk/stad. Denk hierbij aan activiteiten op het gebied
van kennismaking, vorming van jeugdigen, sociale binding of versterken van de
leefbaarheid.
Meer informatie is te vinden in de ontwerpverordening; er is een bijlage opgenomen met een
artikelsgewijze toelichting.
Het vervolg
De ontwerpverordening wordt voor inspraak vrijgegeven. De inspraaktermijn loopt van
16 januari 2019 toten met 27 februari 2019. Na de inspraaktermijn worden de binnengekomen
inspraakreacties inclusief de reactie van de Wmo-raad verwerkt in een zogenaamde
responsnota die in maart 2019 in het college van B&W wordt behandeld. Die nota en de
eventueel aangepaste ontwerpverordening worden respectievelijk vervolgens ter informatie en
ter vaststelling aangeboden aan de raad. De nieuwe verordening zal dan naar verwachting voor
het eerst van toepassing zijn op aanvragen voor het subsidiejaar 2020.
Voor de volledigheid: de uitkomst van het proces rondom de algemene taakstelling op subsidies
kan van invloed zijn. Eventuele effecten daarvan worden duidelijk gedurende het proces.
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
Burgemeester en Wethouders van Enschede,
de Secretaris,
de Burgemeester,

(E.A. Smit)

(G.O. van Veldhuizen)

Bijlagen:
Toelichting relatie Nieuw Enschedees Welzijn, Richting aan welzijnswerk 2017-2022
Ontwerpverordening jeugdverenigingen 2019
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Bijlage: toelichting relatie Nieuw Enschedees Welzijn, Richting aan welzijnswerk
2017 - 2022
Met het Nieuw Enschedees Welzijn bevordert, ondersteunt en versterkt de gemeente samen
met partners de inzet van inwoners op hun eigen woon- en leefomgeving; het draagt bij aan een
samenlevng waarin iedereen meedoet en er toe doet.
Enschede kent daarnaast een uitgebreid aanbod van vrijetijdsbesteding waaronder sport,
culturele activiteiten, speeltuinwerk en jongerenwerk. Jeugdverenigingen nemen binnen het
aanbod een belangrijke plaats in.
Door het bieden van een passend aanbod aan vrijetijdsbesteding vervult een jeugdvereniging
een rol in de sociale en maatschappelijke participatie van jeugdigen en draagt het bij aan het
verbeteren van de sociale leefomgevng van jongeren, het vergroten van hun zelf- en
samenredzaamheid en het ontwikkelen en benutten van hun talenten. Daarmee sluit het aan bij
de huidige uitgangspunten rondom het Nieuw Enschedees Welzijn.

De raad van de gemeente Enschede;
gelezen het voorstel van het college van (datum, nummer);
gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en de
Algemene subsidieverordening gemeente Enschede 2016;

Gezien het advies van de Wmo-raad (datum, nummer);

Besluit vast te stellen de navolgende:

Subsidieverordening jeugdverenigingen 2019
Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen
In deze verordening wordt verstaan onder:

\

a. Asv. algemene subsidieverordening van de gemeente Enschede.

:

b. College: het college van Burgemeester en Wethouders van Enschede.
c. Jeugdvereniging: een in Enschede gevestigde vereniging met volledige rechtsbevoegdheid die
onder leiding van vrijwilligers aan haar jeugdleden het hele jaar door-een passend aanbod aan
vrijetijdsbesteding biedt in actief samenspel met leeftijdsgenoten, daarmee een bijdrage leverend
aan de vorming en ontplooiing van jeugdigen.
d. Jeugdleden: leden toten met 23 jaar, woonachtig inde gemeente Enschede, die deelnemen aan
de activiteiten en contributie betalen als actief lid.
Artikel 2 Bevoegdheid college

\ X\
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1. Het college besluit op subsidieaanvragen met inachtneming van deze verordening.
Hoofdstuk 2 Subsidiebepalingen
Artikel 3 toepassingsbereik; doel
1. Dezë, verordening isxeen bijzondere subsidieverordening als bedoeld in de Asv.
2. Het verstrekken van subsidie op basis van deze verordening heeft betrekking op het beleidsterrein
Welzijn; Het Nieuw Etischedees Welzijn, Richting aan welzijnswerk 2017-2022 is van toepassing.
Daarna geldt het meest recente beleidsplan.
3. Subsidieverstrekking op basis ven deze verordening heeft als doel activiteiten te bevorderen die de
sociale en maatschappelijke participatie van jeugdigen stimuleren en daarmee bijdragen aan het
realiseren van een inclusieve samenleving. De activiteiten dragen bij aan het verbeteren van de
sociale kwaliteit van de leefomgeving van jongeren, het vergroten van hun zelf- en
samenredzaamheid en het ontwikkelen en benutten van hun talenten.
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Artikel 4 Subsidiabele activiteiten
1. Aan een jeugdvereniging kan subsidie worden verstrekt om de door haar georganiseerde
activiteiten te ondersteunen gericht op de educatieve, sociale en creatieve vorming en ontplooiing
van jeugdigen.
2. Subsidie wordt verstrekt als:
a. De activiteiten passen binnen de kaders en de doelen zoals genoemd in artikel 3 lid 2 en 3.
b. De activiteiten te allen tijde toegankelijk zijn voor alle jeugdigen, zonder onderscheid naar
beperking, geslacht, seksuele voorkeur, ras, geloof of anderszins.
c. De activteiten naar het oordeel van het college niet primair ten doel hebben politieke,
godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuigingen te verspreiden.
d. Bestaansrecht naar het oordeel van het college blijkt uit het aantal leden en de activteiten.
e. Per jaar minimaal twee extra activiteiten uitgevoerd worden met een maatschappelijke
meerwaarde voor de wijk/stad. De activteiten zijn beschreven in de toelichting van deze
verordening.
f.

De contributie per jeugdlid per jaar minstens gelijk is aan de subsidiehoogte per jeugdlid per
jaar.

Artikel 5 Subsidiehoogte
1. De subsidie bestaat uit een vast bedrag per jeugdlid.

\

2. De hoogte van het bedrag per jeugdlid is bij de inwerkingtreding van deze verordening vastgesteld
op € 45, - per jaar. Het college kan jaarlijks, dit bedrag aanpassen!
3. De peildatum voor het vaststellen \an het aantal jeugdleden is 1 januari van het jaar waarin de
subsidie is aangevraagd.
Artikel 6 Vereisten subsidieaanvrage.r
1. Subsidie wordt slechts verstrekt aan een in Enschede gevestigde vereniging met volledige
rechtsbevoegdheid.
2. De aanvrager voert zijn activiteiten uit met inachtneming van de voor de jeugdvereniging geldende
gedragsregels.
Artikel t.Subsidiepiafohd; verdeling beschikbaar subsidiebedrag
1. Het college kan een dubsidieplafond instellen.
2. Als het totaal van dey berekende subsidies het subsidieplafond overschrijdt, wordt door het college
de subsidie per aanvrager naar verhouding verminderd.

Artikel 8 Aanvullende weigeringsgronden
1. De subsidieverlening kan, naast de in artikel 4:25, 4:35 Awb en artikel 12 ASV genoemde gevallen,
geheel of gedeeltelijk geweigerd worden als naar het oordeel van het college niet wordt voldaan
aan het bepaalde in deze regeling.
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Hoofdstuk 3 Procedurele bepalingen

Artikel 9 Indiening aanvraag
1. Voor 1 oktober dient de aanvrager een subsidieaanvraag voor het volgende kalenderjaar in.
2. De subsidie wordt aangevraagd via de internetsite van de gemeente of op een door de gemeente
te verstrekken aanvraagformulier.
3. De aanvraag gaat vergezeld van de volgende gegevens:
a. Een opgave van het aantal geregistreerde, contributie betalende jeugdleden met daarbij een
opgave van de hoogte van de contributie per maand.
b.

Een korte inhoudelijke verantwoording over de verrichtte activteiten van/hét voorgaande
subsidiejaar.

c. Een opgave van de extra uit te voeren activiteiten zoals bedoeld in artikel 4. Lici 2 onder e.
d. Een opgave van de financiële status op hoofdlijnen.
e. Vermelding van contactgegevens en ondertekening wan de aanvraag door een bestuurslid.
4. Bij wijziging van de statuten of van de inschrijvng in het Handelsrègister van de kamer van
Koophandel dienen de gewijzigde statuten of het bewijs, van inschrijving bij de Kamer van
Koophandel met de subsidieaanvraag te worden meegestuurd.
5. Het college kan ook andere dan, of slechts enkele van'de in dit artikel genoemde gegevens
verlangen.

Artikel 10 Beslistermijn, subsidievastsjelling \

\

1. Het college beslist op een aanvraag om subsidie uiterlijk 31 december van het jaar waarin de
aanvraag is ingediend, tenzij de aanvraag later dan 1 oktober is ingediend, dan geldt een
beslistermijn van 13 weken na ontvangst van de volledige aanvraag.
2. Het college beslist voor subsidies tot € 10.000,- direct tot subsidievaststelling.
3. De subsidiebeschikking vermeldt:

\

a. De hoogte van het bedrag van subsidieverlening.
b. De activiteiten waarvoor subsidie Wordt verstrekt
c. De periode waarvoor de subsidie wordt verstrekt.
d. 0e wijze van betaling.
é. De eventueel adn de subsidie te verbinden verplichtingen.

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen

Artikel 11 Intrekking oude verordening
1. De subsidieverordening vrijwilligers jeugd- en jongerenwerk Enschede 1994, vastgesteld door de
raad op 6 december 1993 en 19 november 2001 (euroconversie), wordt ingetrokken.

Artikel 12 Overgangsrecht
1. Subsidieaanvragen die zijn ingediend voor de datum van inwerkingtreding van deze verordening
worden afgehandeld volgens de bepalingen ven de ingetrokken verordening.
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Artikel 13 Inwerkingtreding
1. Deze verordening treedt inwerking op de dag na bekendmaking van de verordening.
Artikel 14 Citeertitel
1. Deze verordening wordt aangehaald als ‘Subsidieverordening jeugdverenigingen 2019.’
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van ...

De Griffier,

De Voorzitter,

R.M. Jongedijk

O. van Veldhuizen

Bijlage 1

TOELICHTING OP SUBSIDIEVERORDENING JEUGDVERENIGINGEN 2019

ALGEMEEN
Met het Nieuw Enschedees Welzijn, Richting aan welzijnswerk 2017-2022 bevordert, ondersteunt en
versterkt de gemeente samen met partners de inzet van inwoners op hun eigen woon- en
leefomgeving; het draagt bij aan een samenleving waarin iedereen meedoet en er toe doet.
Enschede kent een uitgebreid aanbod van vrijetijdsbesteding waaronder sport, culturele activiteiten,
speeltuinwerk en jongerenwerk. Jeugdverenigingen nemen binnen het aanbod een belangrijke plaats in.

Door het bieden van een passend aanbod aan vrijetijdsbesteding vervult oen jeugdvereniging een rol
in de sociale en maatschappelijke participatie van jeugdigen en draagt het, bij aan het verbeteren van
de sociale leefomgeving van jeugdigen, het vergroten van hun zelf- en samenredzaamheid en het
ontwikkelen en benutten van hun talenten. Daarmee sluit het aan bij'de huidige ^beleidsuitgangspunten
rondom het Nieuw Enschedees Welzijn.

De gemeente Enschede waardeert de inspanningen van de jeugdverenigingen op basis van deze
verordening met een vaste bijdrage per jeugdlid.

\

/'

De verordening jeugdverenigingen 2019 vervangt de verordening Vrijwilligers jeugd- en jongerenwerk
1994. Deze verordening stamt uit 1993, is verouderd en sluit niet meer aan bij het huidige beleid.
Daarom is gekozen voor een geheel nieuwe verordening.

; ]

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen
Artikel 1 Begripsomschrijvingen

\

In artikel 1 zijn ter verduidelijking enkèle specifieke begrippen nader omschreven.

Alleen verenigingen die,voldoen aan de omschrijving van jeugdvereniging (lid c) komen in aanmerking
voor een'subsidie in hèt kader van deze verordening.

Lid d geeft een definitie van het begrip ‘jeugdleden’. Het gaat hier om het aantal Enschedese
jeugdleden dat op 1 januari van het jaar waarin de subsidie is aangevraagd, geregistreerd staat in de
ledenadministratie.
De leeftijdsgrens voor jeugdleden tot en met 23 jaar sluit aan bij de leeftijdsgrens opgenomen in de
subsidieverordening Sport.
Artikel 2 Bevoegdheid college
Dit artikel behoeft geen toelichting.
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Hoofdstuk 2 Subsidiebepalingen

Artikel 3 Toepassingsbereik; doel
In dit artikel is het doel en toepassingsbereik van de subsidieverordening opgenomen.
De activiteiten van de jeugdverenigingen moeten aansluiten bij het welzijnsbeleid en de doelstellingen
zoals vermeld in lid 2 en 3. Daarmee borgt het college dat de beleidsdoelstellingen worden
gerealiseerd.
Zie voor de nota Nieuw Enschedees Welzijn, Richting aan welzijnswerk 2017-2022
https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/enschede/cbe6c8 01-ba98-4a92-b66b-e32a5f40d6a9
Artikel 4 Subsidiabele activiteiten
In artikel 4 is vastgelegd welke activiteiten subsidiabel zijn en wanneer subsidié wordt verstrekt.
Activiteiten die hier buiten vallen worden niet gesubsidieerd op grond win deze verordening.

De activiteiten bieden een passend aanbod aan vrijetijdsbesteding in actief samenspel met
leeftijdsgenoten en zijn gericht op de educatieve, sociale en creatieve ontwikkeling van jeugdigen.
Niemand is bij voorbaat uitgesloten van deelname. De activiteiten en missie van de vereniging zijn
zodanig dat iedereen te allen tijde welkom is. Dat moet ook herkenbaar zijn in het karakter van de
vereniging.
De jeugdvereniging moet aannemelijk kunnen maken dat de activiteiten voldoende voorzien ineen
behoefte c.q. dat er bestaansrecht is. Dit moet naar het oordeel van het college blijken uit het aantal
leden en de geboden activiteiten.

:^ x

Verder mag verwacht worden dat het jaarlijkse contributiebedrag dat een jeugdlid verschuldigd is aan
de jeugdvereniging in redelijke verhouding staat tot de jaarlijkse bijdrage van de gemeente Enschede
per jeugdlid. Daarom moet de contributie per lid per jaar minimaal gelijk zijn aan de bijdrage van de
gemeente Enschede per jeugdlid.
De activiteiten moeten pëssen binnen het welzijnsbeleid en de beschreven doelstelling. Concreet
betekent dit dat gevraagd wordt naast de reguliere activiteiten jaarlijks zelf (dus actief) minimaal twee
extra activiteiten te organiseren. Deze extra activiteiten moeten een maatschappelijke meerwaarde
hebben voor de wijk/stad. Te denken valt o.a. aan:
Aanbieden van kennismakingsactiviteiten onder en/of na schooltijd
Organiseren van een evenement in Enschede, specifiek voor niet-leden uit Enschede (eigen
leden mogen ook deelnemen)
Aanbieden van activiteiten aan buurtbewoners
Ontplooien van activiteiten die een maatschappelijke bijdrage aan de wijk/stad leveren
Als vereniging meehelpen bij c.q. organiseren van terugkerende evenementen in de stad/wijk
Activiteiten gericht op zelfredzaamheid en weerbaarheid van jongeren (bijvoorbeeld
weekbaarheidstrainingen, zakgeldproject)
6

Activiteiten en/of scholing gericht op het tijdig signaleren en onderkennen van problemen bij
jongeren
Activiteiten aanbieden gericht op opvang van risicojongeren op het gebied van (school)uitval en
zorg
Het aanzetten van jongeren tot structureel vrijwilligerswerk
Specifieke activiteiten voor mensen met een beperking (lichamelijk, verstandelijk op
gedragsproblematiek)
Activiteiten voor integratie van anderstalige nieuwkomers
Deze lijst is niet limitatief.

Bij deze activiteiten kan samenwerking worden gezocht met één of meer andere jeugdvereniging(en)
of maatschappelijke non-profit organisatie(s). Het stadsdeelmanagement „van de gemeënte Enschede
kan helpen verbindingen te leggen. Zie www.enschede.nl voor de contactgegevens per stadsdeel.

Artikel 5 Subsidiehoogte
Dit artikel geeft aan hoe de subsidiehoogte wordt bepaald. ..

:

Op grond van de verordening kan de aanvrager geen aanspraak maken op specifieke subsidie voor
huisvesting of kaderkosten. De financiële ondersteuning van de gemeente Enschede is vooral een
subsidie ter waardering voor de jeugdverenigingen. De basis hiervoor vormt het ledenaantal. Subsidie
wordt berekend op basis van het aantal actieve, contributie betalende jeugdleden tot en met 23 jaar,
woonachtig in Enschede. Peildatum is 1 januari'1 van het jaar vjaarin subsidie is aangevraagd.
De hoogte van de bijdrage is € 45,- per jeugdlid. Dit bedrag jé gelijk aan het bedrag dat
sportverenigingen per jeugdlid ontvangen. Het college houdt het recht om de hoogte van het bedrag
aan te passen.
Artikel 6 Vereisten subsidieaanvrager
In dit artikel zijn nadere eisen gesteld aan de subsidieaanvrager.
Artikel 6 lid 1 geeft de verbondenheid met de gemeente Enschede weer.
In lid 2 is wordt benadrukt dat de activiteiten moeten passen binnen de voor de jeugdvereniging
geldende gedragsregels. Scouting Nederland heeft bijvoorbeeld een gedragscode opgesteld die voor
alle leden -van toepassing is. Deze gedragscode vormt een aanvulling op het Wetboek van Strafrecht
waarin is opgenomen wat de (juridische) grenzen zijn in de omgang met minderjarigen.
De jeugdvereniging is primair verantwoordelijk voor nalevng hiervan.

Artikel 7 Subsidieplafond; verdeling beschikbaar subsidiebedrag
In dit artikel is het subsidieplafond beschreven en de verdeling van de subsidie in het geval dat het
totaal \an de subsidies het subsidieplafond overschrijdt.
Door het instellen van een subsidieplafond legt de gemeente het maximale bedrag vast dat gedurende
een bepaalde tijd ten hoogste beschikbaar is voor subsidieverstrekking op grond van de verordening.
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Als het subsidieplafond is bereikt, dan wordt de subsidie per aanvrager naar evenredigheid
verminderd. Deze bevoegdheid is gedelegeerd aan het college. Het subsidieplafond wordt jaarlijks
voorafgaand aan het subsidiejaar door de Raad vastgesteld in de gemeentebegroting.

Artikel 8 Aanvullende weigeringsgronden
In dit artikel zijn aanvullende weigeringsgronden opgenomen. Een belangrijke weigeringsgrond staat
in de Algemene Subsidieverordening (ASV) artikel 12 lid g. Daarin staat aangegeven dat subsidie in
ieder geval geheel of gedeeltelijk kan worden geweigerd, ingetrokken en teruggevorderd als naar het
oordeel van het college een doublure ontstaat met reeds door het college gesubsidieerde activiteiten.
Zo komen bijvoorbeeld sport- en culturele activiteiten op basis van deze verordening niet in
aanmerking omdat hiervoor andere regelingen van toepassing zijn.
Hoofdstuk 3 Procedurele bepalingen

Artikel 9 Indiening aanvraag
In dit artikel is geregeld waar een aanvraag om subsidie in ieder geval aan moet voldoen; de
indieningstermijn en welke stukken moeten worden overgelegd.
Subsidieaanvragen worden ingediend voor 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor
de subsidie wordt aangevraagd. Aanvragen die na 1 oktober worden ingediend worden in principe niet
in behandeling genomen. De aanvrager wordt hier schriftelijk van op de hoogte gebracht. Met redenen
omkleed kan hiervan worden afgeweken.
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De aanvraag voor subsidie wordt bij voorkeur gedaan via de gemeentelijke website.

In dit artikel is aangegeven welke gegèvens bij de aanvraag gevoegd moeten worden. Het college
heeft het recht om aanvullende, andere of slechts enkele gegevens te vragen, als die voor het nemen
van een beslissing op de aanvraag naar het oordeel van het college noodzakelijk of voldoende zijn.
Bijvoorbeeld als het college al in het bezit is van bepaalde gegevens. Of als aanvullende informatie
nodig is bijvoorbeeld ter controle van het aantal jeugdleden. Als hier sprake van is wordt de aanvrager
hiervan 'op de hoogte gebracht.

Naast opgave van het aantal leden en contributie per maand, wordt er ook om een korte inhoudelijke
verantwoording gevraagd over het voorgaande subsidiejaar en een omschrijving van de extra uit te
voeren activiteiten. Ten slotte wordt gevraagd op hoofdlijnen inzicht te bieden in de financiële status.
Dit inzicht wordt geboden door aan te geven of het meest recente boekjaar is afgesloten meteen
positief of negatief resultaat en met een positief of negatief eigen vermogen. Daarbij zijn ook evt.
andere subsidie-inkomsten vermeld. Een bestuurslid ondertekent de aanvraag en geeft daarmee aan
de gegevens juist en volledig zijn ingevuld.

Artikel 10 Beslistermijn, subsidievaststelling
Artikel 10 geeft aan wat de beslistermijn is, wat er in de subsidiebeschikking staat en hoe de controle
is geregeld.

Het college beslist op een aanvraag om subsidie uiterlijk 31 december van het jaar waarin de
aanvraag is ingediend. Bij aanvragen die na 1 oktober zijn ingediend en in behandeling worden
genomen, geldt een beslistermijn van 13 weken na ontvangst van de volledige aanvraag.
In de ASV artikel 17 lid 2 is bepaald dat een structurele subsidie tot € 10.000,- in principe zonder
voorafgaande verlening wordt vastgesteld als de aanvraag is voorzien van een korte inhoudelijke en
financiële verantwoording over de verrichte activiteiten in het voorgaande boekjaar. Voor de financiële
verantwoording volstaat hier een opgave van de financiële status op hoofdlijnen.

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen
Artikel 11 Intrekking oude verordening
De Subsidieverordening jeugdverenigingen 2019 vervangt de bestaande Subsidieverordening
vrijwilligers jeugd en jongerenwerk Enschede 1994. Met het vaststellen van do verordening wordt de
verordening vrijwilligers jeugd en jongerenwerk Enschede 1994, ingetrokken. De nieuwe
subsidieverordening is voor het eerst van toepassing op aanvragen’j.voor 2020,
Artikel 12 Overgangsrecht
Dit artikel maakt duidelijk dat aanvragen die in 2018 en eerder 'zijn ingediend worden afgehandeld
volgens de bepalingen van de ingetrokken verordening.

Artikel 13 Inwerkingtreding
Voor inwerkingtreding van een verordening is bekendmaking vereist. Dit gebeurt elektronisch in het
gemeenteblad. De verordening is terug tevindem op.www.overheid.nl.

Artikel 14 Citeertitel /
Behoeft geen nadere toelichting.
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Inspraak verordening jeugdverenigingen 2019
De huidige verordening ‘Vrijwilligers jeugd-en jongerenwerk Enschede 1994’ is verouderd en
voldoet niet meer aan het huidige beleid. De ontwerpverordening ‘jeugdverenigingen 2019’
gaat de verordening vervangen.
Wat zijn de hoofdlijnen?
- De gemeente Enschede wifdat er voor jeugdigen in Enschede voldoende actiwteiten zijn
in actief samenspel met leeftijdsgenoten, gericht op educatieve, sociale en creatieve
vorming en ontplooiing. De gemeente Enschede ondersteunt daarom jeugdverenigingen
bij de door haar georganiseerde activiteiten door het verstrekken ven subsidie. In de
verordening staat dat de basis hiervoor het aantal contributie betalende jeugdleden uit
Enschede is. Verder staan er in de verordening regels over wanneer een jeugdvereniging
in aanmerking kan komen voor subsidie. Een belangrijke regel is dat de activiteiten
algemeen toegankelijk moeten zijn.
Ter inzage voor inspraak
U kunt uw mening geven over de ontwerpverordening. Deze ligt vanaf 16 januari 2019 tot en
met 27 februari 2019 ter inzage voor inspraak en is digitaal te vinden op
https://www.enschede.nl/zorg-en-welzijn/sociaal-domein-053/beleidsdocumenten. U kunt de
ontwerpverordening ook digitaal toegestuurd krijgen of op afspraak inzien bij de balie in het
Stadskantoor. Hiervoor kunt u bellen met de gemeente via telefoonnummer 053 -481 71 00.
Vervolg
Na de inspraakperiode volgt er een eindverslag waarin alle relevante reacties zijn verwerkt.
De gemeenteraad zal vervolgens in het voorjaar 2019 een besluit nemen over de verordening.
Vragen of reageren
Heeft u vragen of wilt u inhoudelijk reageren op de verordening? Dan kunt u mailen naar
h.schelfer@enschede.nl.

