
Notitie subsidiebeleid en -procedures Dorpsbelangen Grootegast  
 

Inleiding  

In 2010 heeft de Gemeente Grootegast de verantwoordelijkheid voor het verdelen van subsidies met  
betrekking tot dorpsgebonden onderwerpen zoals lokale wensen, sociaal cultureel werk en lokale  
activiteiten overgedragen naar de verenigingen c.q. stichtingen voor dorpsbelangen in de diverse  
dorpen.  
 
Dorpsbelangen Grootegast is sindsdien verantwoordelijk voor de verdeling van de beschikbare 
subsidiegelden voor het dorp Grootegast. In deze notitie worden alle relevante aspecten van de 
subsidieverlening door Dorpsbelangen Grootegast beschreven.  
 

Doelstelling subsidie  

De doelstelling van de subsidie is het ondersteunen van projecten en activiteiten die de sociale  
samenhang en leefbaarheid van het dorp Grootegast versterken. Het streven van Dorpsbelangen  
Grootegast is daarbij om bij te dragen aan de aantrekkelijkheid van ons dorp als leefomgeving voor  
alle leeftijdsgroepen.  
 

De subsidie is bedoeld voor eenmalige projecten en activiteiten, niet voor de structurele  
(deel)financiering van geregeld terugkerende evenementen. Brede toegankelijkheid van de 
gefinancierde projecten en activiteiten is een belangrijk criterium bij het verdelen van het 
beschikbare budget.  
 

Beschikbaar budget  
Het beschikbare subsidiebudget bedraagt € 1.800 op jaarbasis. Dit bedrag wordt verdeeld over 2  

aanvraagrondes per jaar (€ 900 per aanvraagronde). Het subsidiebudget wordt integraal gebruikt. Er 
is dus geen sprake van deelbudgetten voor specifieke doeleinden of doelgroepen.  
 
Wanneer het budget van een aanvraagronde niet volledig wordt toegewezen aan ingediende 
projecten/activiteiten kan het resterende budget worden doorgeschoven naar de volgende 
aanvraagronde. Het bestuur van Dorpsbelangen Grootegast beslist hierover.  
 

Aanvragen van subsidie  
Het aanvragen van subsidie moet gebeuren door het indienen van een volledig ingevuld  

aanvraagformulier. Dit formulier is terug te vinden op de website van Dorpsbelangen Grootegast.  
 

De deadlines voor de aanvraagrondes worden bepaald door het bestuur van Dorpsbelangen 
Grootegast en zijn vooralsnog vastgesteld op 1 april en 1 oktober van ieder jaar.  
 

Volledig ingevulde subsidieaanvragen kunnen worden ingediend via de mail 
info@dorpsbelangengrootegast.nl of bij  

Dorpsbelangen Grootegast  
t.a.v Esther Ploegh 

Hoofdstraat 80  9861  AJ



Beoordelingsprocedure  

De ingediende aanvragen worden beoordeeld door het bestuur van Dorpsbelangen Grootegast.  

Aanvragen die niet compleet zijn, een commercieel karakter kennen of onvoldoende relatie hebben 

met het dorp Grootegast worden buiten beschouwing gelaten.  
 

De overige aanvragen worden beoordeeld waarbij gebruik wordt gemaakt van de volgende criteria:  
 

Bijdrage aan de subsidiedoelstelling  

Het eerste criterium in de beoordeling is de mate waarin het voorgestelde project c.q. de  

voorgenomen activiteit bijdraagt aan de doelstelling van de subsidie, zoals geformuleerd in dit  

document.  
 

Brede toegankelijkheid  

Een volgend criterium is de mate waarin de voorgenomen activiteit toegankelijk is voor iedereen 

(vanuit de beschreven doelgroep) in het dorp Grootegast. De kans op subsidie neemt daarbij af 

naarmate de subsidieaanvraag is gericht op een kleiner deel van de dorpsgemeenschap.  
 

Spreiding over doelgroepen  

Bij de verdeling van  subsidie over de ingediende aanvragen wordt rekening gehouden met  de  

spreiding over verschillende doelgroepen, bijvoorbeeld diverse leeftijdscategorieën. Op deze manier 

wordt geprobeerd het beschikbare geld ten goede te laten komen aan een zo groot mogelijk deel van 

de dorpsgemeenschap.  
 

Vernieuwend karakter  

Bij het beoordelen van de aanvragen wordt de voorkeur gegeven aan projecten of activiteiten met 

een vernieuwend karakter.  
 

Alternatieve middelen  

Bij het beoordelen van de aanvragen wordt rekening gehouden met de beschikbaarheid van  

alternatieve financieringsbronnen voor een activiteit of project. Naarmate het gemakkelijker is om 

alternatieve financiering te vinden wordt de kans op subsidiëring vanuit de onderhavige  

subsidiemiddelen kleiner.  
 

Aangevraagde subsidie  

Tot slot wordt gekeken naar de omvang van de aangevraagde subsidie, zowel absoluut als in  

verhouding tot de totale kosten van de voorgenomen activiteit. Daarbij geldt dat een aanvraag  

kansrijker is naarmate het aangevraagde subsidiebedrag kleiner is en het aandeel van de subsidie in 

de totale projectkosten beperkter. Op deze manier wordt geprobeerd de beschikbare  

subsidiemiddelen zoveel mogelijk effect te laten hebben.  
 

Binnen 2 weken na indiening van de aanvraag krijgt de aanvrager een ontvangstbevestiging. Uiterlijk  

6 weken na de indieningsdeadline ontvangt de aanvrager bericht over de toekenning van de 

aangevraagde subsidie.  



Uitvoering en verantwoording  

Wanneer subsidie wordt toegekend aan een project of activiteit dient deze te worden uitgevoerd  

zoals beschreven in de subsidieaanvraag. Wanneer significante wijzigingen nodig zijn in de uitvoering  

dienen deze vooraf ter goedkeuring te worden voorgelegd aan Dorpsbelangen Grootegast. Indien de  

uitvoering zonder goedkeuring afwijkt van de ingediende subsidieaanvraag kan Dorpsbelangen  

Grootegast besluiten de verleende subsidie in te trekken. De aanvrager is dan verplicht eventueel  

ontvangen voorschotten binnen 14 dagen terug te betalen aan Dorpsbelangen Grootegast.  
 

Binnen 4 weken na afloop van een gesubsidieerd project of een gesubsidieerde activiteit dient de  

aanvrager een verslag te sturen aan Dorpsbelangen Grootegast. Dit verslag moet een goed beeld  

geven van de uitvoering, bij voorkeur geïllustreerd met foto’s. In gevallen waar een subsidie is  

toegekend van € 250 of meer dient de aanvrager bovendien een verantwoording in te leveren van de  

daadwerkelijk gemaakte kosten. Indien de daadwerkelijke kosten duidelijk minder zijn dan verwacht  

ten tijde van de subsidieaanvraag kan dit aanleiding zijn voor een neerwaartse aanpassing van de  

toegekende subsidie.  
 

Verantwoording naar gemeente Grootegast  

Jaarlijks wordt voor 31 maart een rapportage verzonden aan de gemeente Grootegast. Deze  

rapportage geeft een globaal overzicht van de ingediende aanvragen, de toegekende bedragen en de 

ondersteunde projecten en activiteiten.  
 

Beheer document  

Deze notitie is vastgesteld door het bestuur van Dorpsbelangen Grootegast op 10 september 2012 Het 

bestuur van Dorpsbelangen Grootegast kan op ieder gewenst moment besluiten tot aanpassing van 

deze notitie. Doorgevoerde wijzigingen zijn alleen geldig voor aanvragen die zijn ingediend na de 

wijzigingsdatum van deze notitie.  
 

Bijlage: aanvraagformulier  

 


