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Projectsubsidies vierde tranche 2012

Collegevoorstel
Inleiding
Projectsubsidies worden verstrekt voor incidentele activiteiten. Met projectsubsidies kan uw college nieuwe
en vernieuwende activiteiten ondersteunen en inspelen op actuele maatschappelijke ontwikkelingen. Deze
subsidies zijn met name bedoeld voor vernieuwende activiteiten die niet eerder in de gemeente hebben
plaatsgevonden. Het moet iets bijzonders toevoegen aan het bestaande aanbod en zonder financieel
steuntje in de rug niet van de grond kunnen komen. Een projectsubsidie kan worden verleend indien de
activiteit voldoet aan de door de gemeenteraad vastgestelde toetsingscriteria voor projectsubsidies.
Besluitvorming over projectsubsidies vindt jaarlijks in vier tranches plaats, om te voorkomen dat het
subsidieplafond al aan het begin van het jaar bereikt wordt. Dit voorstel heeft betrekking op de vierde
tranche ten laste van 2012 en bevat zes aanvragen.
Feitelijke informatie
Alle aanvragen voor projectsubsidies worden getoetst aan de volgende criteria:
- Participatie. Het project moet in de gemeente Heusden plaatsvinden en moet gericht zijn op de inwoners
van de gemeente Heusden.
- Vernieuwend binnen Heusden. Het project moet nieuw zijn voor de gemeente Heusden, niet méér van
hetzelfde.
- Heusden op de kaart zetten. De mate waarin bekendheid aan het project wordt gegeven waardoor
Heusden op een positieve manier in de publiciteit komt.
Afweging
De zes aanvragen worden hierna beschreven en getoetst.
1.

Vereniging

Levenstroom

Activiteit/project
Datum activiteit
Inhoud /doel

Kindermoestuinproject ‘Natuurlijk’
2012
Kinderen liefde voor de natuur bijbrengen. Kennis bijbrengen over het groeiproces
door een moestuinproject. Kruiden zaaien, olie/ thee maken, insectenles enz.
€ 500,-. Waarvan € 260,- reiskosten
Tien kinderen x € 2,- x acht bijeenkomsten = € 160,- bijdrage door ouders
€ 500,- De aanvraag is te laat ingestuurd. Gelet op de periode dat de activiteit
plaatsvindt had de aanvraag voor 1 maart 2012 binnen moeten zijn.
- Het project, het onderhouden van een moestuin, het kweken van tomaten, het
maken van jam enz. is niet vernieuwend. Binnen onze gemeente zijn ook
andere organisaties die zich nu en in het verleden met dezelfde doelstelling
bezig houden, zoals de jeugd natuurwacht. Deze activiteit is gericht op een
zeer beperkte groep; maximaal tien kinderen kunnen deelnemen. De oproep
is ook gericht op kinderen in Den Bosch. De kosten voor materiaal (€ 240,-)
kunnen deels betaald worden met de bijdragen van de ouders.
Projectsubsidie is niet bedoeld voor het betalen van reiskosten.
Afwijzen

Kosten
Inkomsten
Subsidievraag
Afweging

Advies

zaaknr 301731
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2.

Vereniging

Stichting Veprom

Activiteit/project
Datum activiteit
Inhoud /doel

Eindejaarsverlichting Vesting Heusden
Vanaf september 2012
Het doel van het project is om tijdens de feestdagen de uitstraling van de
vestingstad op een kwalitatieve, uniforme en sfeervolle wijze aantrekkelijk te
maken, te verlevendigen voor de inwoners en bezoekers. Daarnaast is het project
ook bedoeld om de economische omstandigheden voor de ondernemers te
ondersteunen.
€ 16.687,€ 0,€ 5.000,Het project is niet vernieuwend. Het gaat hier om de vervanging van de al
bestaande verlichting. Men wil nu gebruik gaan maken van LED-verlichting. Dit
zou een besparing van € 650,- per jaar voor de gemeente opleveren.
Het initiatief van stichting Veprom sluit wel aan bij de duurzaamheidsagenda van
de gemeente Heusden. Vanuit die invalshoek wordt voorgesteld een bijdrage toe
te kennen aan dit initiatief.
Afwijzen als projectsubsidie.
Een bijdrage van €1000,- toekennen aan het initiatief en deze ten laste laten
komen van het budget voor de duurzaamheidsagenda.

Kosten
Inkomsten
Subsidievraag
Afweging

Advies

zaaknr 312150

3.

Vereniging

Stichting Heusden Lokaal

Activiteit/project
Datum activiteit
Inhoud /doel

Promotie locale televisie
Vanaf september 2012
Men wil in 2013 een aanvraag indienen bij het commissariaat van de media voor
de lokale zendmachtiging. Per gemeente kan slechts aan één omroepinstelling
zendtijd worden toegewezen. Tot 28 augustus 2013 is de zendmachtiging in
handen van HTR. In de tussenliggende periode wil Heusden Lokaal een
promotiecampagne starten om de inwoners van Heusden te attenderen op de
nieuwe lokale radio- en TV zender.
De kosten van de promotiecampagne worden geraamd op € 10.000,- (begroting
ontbreekt).
€ 5.000,- eigen kas
€ 5.000,-

Kosten
Inkomsten
Subsidievraag
Afweging

zaaknr 314283

De gemeente Heusden kent momenteel al een lokale omroep die in het bezit is
van de zendmachtiging en die radio en TV uitzendingen verzorgt en dus kunnen
de activiteiten van Heusden Lokaal, om een nieuwe lokale omroep te promoten,
niet als vernieuwend worden aangemerkt. Bovendien werd Heusden Lokaal tot en
met 2011 gesubsidieerd voor de instandhouding van een website en heeft men
aangegeven vanaf 2012 af te zien van deze gemeentelijke financiële
ondersteuning.
In het kader van de toewijzing van een nieuwe zendmachtiging dient de gemeente
advies uit te brengen aan het commissariaat van de Media. Om als gemeente
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Advies

onafhankelijk advies uit te kunnen brengen is het ook niet correct om een van de
kandidaten te subsidiëren in de kosten van promotie.
Afwijzen

4.

Vereniging

Photo Shoot 4 Fun

Activiteit/project
Datum activiteit
Inhoud /doel
Kosten
Inkomsten
Subsidievraag
Afweging

Expositie met als thema ‘Industrie in Heusden’
6 en 7 oktober 2012
Tentoonstellen van foto’s gemaakt van de industrie in Heusden
€ 5.062,€ 3.860,Vrij in te vullen door gemeente
Het organiseren van een expositie is onvoldoende bijzonder en vernieuwend om
in aanmerking te komen voor projectsubsidie. Een fototentoonstelling is al
meerdere keren in onze gemeente georganiseerd. Aan deze expositie is niets
bijzonders toegevoegd waardoor het Heusden extra op de kaart zal zetten.
Afwijzen

Advies

zaaknr 314391

5.

Vereniging

Stichting Utopia

Activiteit/project
Datum activiteit
Inhoud /doel

Live-Talkshow VanHorenZien tweede seizoen
zes uitvoeringen, eenmaal per maand vanaf 21 oktober 2012
In tweede seizoen wordt gezocht naar samenwerking met culturele organisaties in
de gemeente Heusden.
Gesprekken met gasten met interessante belevenissen, ervaringen en/of
prestaties worden afgewisseld met presentaties van diverse culturele disciplines
(muziek, beeldende en audiovisuele kunst, poëzie, dans, toneel) door Heusdense
talenten (zowel amateurs als professionals).
Bij de organisatie en uitvoering worden mogelijkheden voor studieopdrachten en
stages aangeboden voor zowel beroepsonderwijs als middelbaar onderwijs.

Kosten
Inkomsten
Subsidievraag
Afweging

€ 3.767,€ 3.865,- (=incl. nog niet toegezegde subsidie)
€ 1.000,Een projectsubsidie wordt eenmalig verstrekt. In 2011 heeft stichting Utopia voor
het vernieuwende project Live-Talkshow VanHorenZien een projectsubsidie
ontvangen van € 2.500,-. Een aanpassing van het soort gasten en verandering
van de locatie is niet vernieuwend genoeg om in aanmerking te komen voor
opnieuw een projectsubsidie.
Afwijzen

Advies

zaaknr 316608

6.

Vereniging

RKVV Nieuwkuijk

zaaknr 316726

Activiteit/project
Datum activiteit
Inhoud /doel

Zonnig Nieuwkuijk, voordeel van de zon
Najaar 2012
Proefproject om duurzaamheid verder in te voeren binnen de (voetbal)vereniging
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Kosten
Inkomsten
Subsidievraag
Afweging

Advies
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door de plaatsing van zonnepanelen. Om zo ook een voorbeeldfunctie te vervullen
voor andere verenigingen in de gemeente Heusden.
€ 13.536,€ 60 % uit eigen middelen
€ 5.000,Het toepassen van zonne-energie is een vernieuwend project. De gemeente
Heusden stimuleert initiatieven uit de samenleving die een duurzaam
energieverbruik nastreven. Het initiatief van RKVV Nieuwkuijk valt ook hieronder
te scharen. Een bijdrage is daarom gepast.
Toewijzen € 5.000,-

Inzet van Middelen
Voor projectsubsidies in 2012 is een budget beschikbaar van € 25.000,-. In de voorgaande drie tranches is
er in totaal € 8.755,- aan subsidies verleend. Als de subsidie zoals bovengenoemd wordt toegekend tot een
totaal bedrag van € 5.000,-, resteert er nog € 11.245,-. Dit bedrag is niet meer nodig voor 2012 en wordt
e
opgenomen in de 2 berap 2012. De bijdrage voor Veprom kan ten laste komen van het budget
Milieuontwikkeling en ondersteuning/duurzaamheidsagenda.
Procedure
Na besluitvorming door uw college zullen de aanvragers met een beschikking op de hoogte gebracht
worden. Ook zal de informatie op de website van de gemeente Heusden te zien zijn (besluitenlijst).

Voorgenomen besluit
Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen.
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BESLUIT

Het college van Heusden heeft in de vergadering van 25 september 2012,
gelet op de Subsidieverordening Gemeente Heusden,
besloten:
-

de aanvragen voor projectsubsidie van Levenstroom, Veprom, Heusden Lokaal, Photo4fun en
Stichting Utopia af te wijzen;
Stichting Veprom vanuit de duurzaamheidsagenda een bijdrage toe te kennen van € 1.000,-;
aan RKVV Nieuwkuijk een projectsubsidie van € 5.000,- toe te wijzen.

namens het college van Heusden,
de secretaris,

mr. J.T.A.J. van der Ven
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