Burgemeester en wethouders van de gemeente Voorst,
overwegende dat het gewenst is de beleidsregels voor subsidiëring van activiteiten in het
kader van de leefbaarheid kleine kernen en evenementen, vastgesteld op 18 januari 2001 te
wijzigen;
gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening 2004
gemeente Voorst;
besluiten gewijzigd vast te stellen:
BELEIDSREGELS LEEFBAARHEID KLEINE KERNEN
1. Plaatselijke belangenverenigingen
1. Begripsomschrijving
Plaatselijke belangenvereniging: vereniging die de belangen van de bewoners van een kern
behartigt
Concentratie kernen: kernen met een inwonertal tussen de 1000 en 5000 inwoners waarbij
tenminste twee van de volgende voorzieningen aanwezig zijn: school, kerk, café/ dorpshuis
en een sportcomplex. De concentratie kernen in de gemeente Voorst zijn: Voorst, Terwolde,
Klarenbeek en Wilp.
Kleine kernen: kernen met een inwonertal tot 1000 inwoners waarbij tenminste twee van de
volgende voorzieningen aanwezig zijn: school, kerk, café/ dorpshuis en een sportcomplex.
De kleine kernen in de gemeente Voorst zijn: Bussloo, Posterenk, Teuge, De Vecht, WilpAchterhoek en Nijbroek.
2. Beleidsdoel
Het in stand houden en vergroten van de leefbaarheid van de kleine en concentratiekernen
door de aanwezigheid van een belangenvereniging die de algemene en collectieve belangen
van de kern behartigt.
3. Subsidiabele activiteiten
Activiteiten die uitgevoerd worden door de plaatselijke belangenverenigingen en die gericht
zijn op het behartigen van de belangen van de inwoners van een kern.
4. Subsidievoorwaarden
• De plaatselijke belangenvereniging dient rechtspersoonlijkheid te bezitten.
• De plaatselijke belangenvereniging dient statutair gevestigd te zijn in de gemeente
Voorst.
• Per kern wordt aan slechts één plaatselijke belangenvereniging subsidie verleend.
• Er wordt tenminste twee keer per jaar vergaderd.
5. Bepaling subsidiehoogte
Als grondslag voor het bepalen van de subsidie wordt gehanteerd:
•
•

Een vast bedrag per belangenvereniging van € 210,--.
Een vast bedrag per woning van € 1,40 ingeval die woning behoort tot één van de tien
kernen die voor subsidie in aanmerking komen. Eens in de drie jaar, de toetsingsjaren
zijn 2012, 2015, 2018 etc., wordt aan de hand van de CBS teldistricten zoals weergeven
in 'Voorst in cijfers' het aantal subsidiabele woningen per kern bepaald.

6. Nadere regels

•
•

De subsidie wordt gelijk vastgesteld
Bij het bereiken van het subsidieplafond wordt de subsidie per belangenvereniging naar
evenredigheid van het aantal woningen lager vastgesteld.

2. Viering van eeuwfeesten van kernen
1. Begripsomschrijving
Centrumkernen: kernen met meer dan 10.000 inwoners (Twello)
Concentratiekernen: kernen met een inwonertal tussen de 1000 en 5000 inwoners (Voorst,
Terwolde, Klarenbeek en Wilp)
Kleine kernen: kernen met een inwonertal tussen de 0 en 1000 inwoners (Bussloo,
Posterenk, Teuge, De Vecht, Wilp-Achterhoek en Nijbroek)
2. Beleidsdoel
Het in stand houden en vergroten van de leefbaarheid van de kernen door de viering van
eeuwfeesten van kernen te stimuleren.
3. Subsidiabele activiteiten
De viering van eeuwfeesten bij elke 100ste en 250ste bestaansjaar van een kern. De
subsidie is bedoeld als tegemoetkoming in de te maken kosten, waarmee de kosten worden
bedoeld die gemaakt worden voor de viering van eeuwfeesten van kernen in de gemeente
Voorst.
4. Subsidievoorwaarden
• Alleen rechtspersonen waarin de plaatselijke bevolking in voldoende mate is
vertegenwoordigd, komen in aanmerking voor subsidie.
• Er moet een historische onderbouwing van het bestaansjaar worden overlegd;
• Er zijn ook andere inkomstenbronnen om de activiteiten te financieren.
5. Subsidiehoogte
• De gemeentelijke subsidie bestaat uit een vast bedrag van € 2,50 per woning in de
betreffende kern
• De concentratiekernen ontvangen daarnaast een basisbedrag van € 4.000,= en de kleine
kernen een basisbedrag van € 3.000,=
6. Nadere regels
• De subsidie bedraagt nooit meer dan het feitelijk tekort.
Vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Voorst in de vergadering
van 18-01-2005 en gewijzigd in de vergadering van 15 november 2011.
De secretaris,

De burgemeester,
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