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Beleidsregel ‘Subsidie Kantoor- en Organisatiekosten
Erkende Overlegpartners’
Collegebesluit d.d. 10 november 2015, reg.nr. 15/839
Publicatiedatum :
Programma
: Inwoners en bestuur
Regeling
: Verordening op de Overlegstructuren gemeente Emmen 2016
en Algemene SubsidieVerordening gemeente Emmen 2012
Artikel 1: Bijzondere begripsomschrijvingen
Erkende Overlegpartner:
 een dorps- of wijkraad: een commissie als bedoeld in artikel 84 van de
Gemeentewet, waarvan de leden rechtstreeks door de bewoners van een dorp
worden gekozen en
 een belangenvereniging: een rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging van
bewoners van een dorp, kern, wijk of buurtschap, die naar de mening van de raad
voldoet aan de bepalingen van de Verordening Overlegstructuren en als zodanig
door de raad is erkend.
Subsidieplafond: het totale bedrag dat per jaar beschikbaar is voor het verstrekken
van subsidies op basis van deze beleidsregel.
Vaste subsidie: de jaarlijkse subsidie die aan iedere Erkende Overlegpartner wordt
verleend als tegemoetkoming in de kantoor- en organisatiekosten.
Aanvullende subsidie: een aanvullende subsidie wordt verleend op basis van het
inwonertal per 1 januari van het subsidiejaar binnen het werkgebied van de Erkende
Overlegpartner, waarbij wordt gewerkt met inwonersklassen.
Kantoor- en organisatiekosten: de kosten die gemaakt worden bij de uitoefening
van de taken en bevoegdheden als bedoeld in artikelen 3 en 4 van de Verordening op
de Overlegstructuren en vallen onder de volgende kostensoorten:
1. vergaderkosten, zoals zaalhuur, koffie, huur van materialen
2. bestuurskosten, zoals reiskosten, telefoonkosten, notariskosten
3. kosten drukwerk, zoals wijk of dorpskrant, nieuwsbrief
4. kosten van kopieën, porti, papier, cartridges
5. kosten van afschrijving (annuïtair 4 jaar) en onderhoud van PC en printer
6. scholingskosten
7. bankkosten (geen rentekosten)
8. contributies voor abonnementen en lidmaatschappen
9. attenties ‘lief en leed’ voor bestuur en werkgroepen.
Presentiegelden en kosten voor juridische procedures vallen niet onder kantoor- en
organisatiekosten.
Verordening op de Overlegstructuren: de door de raad op 17 december 2015
vastgestelde regeling inzake de erkenning, financiering, taken en bevoegdheden
alsmede de wijze van overleg met een Erkende Overlegpartner.
Voor een omschrijving van de in deze beleidsregel gehanteerde begrippen wordt
voorts verwezen naar de begripsomschrijving in artikel 1 van de “Algemene
subsidieverordening gemeente Emmen”.
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Artikel 2: Doelgroep
Op de subsidie voor kantoor- en organisatiekosten Erkende Overlegpartners in
gemeente Emmen kan uitsluitend een beroep gedaan worden door de organisaties
die door de raad zijn erkend als Erkende Overlegpartner als bedoeld in artikel 2 van
de Verordening op de Overlegstructuren.
Artikel 3: Doel
Het doel van subsidieverstrekking is om op basis van deze beleidsregel de Erkende
Overlegpartners te ondersteunen bij de uitvoering van hun taken en bevoegdheden als
bedoeld in artikelen 3 en 6 van Verordening op de Overlegstructuren voorzover het te
maken kantoor- en organisatiekosten betreft.
Artikel 4: Hoogte subsidie
De hoogte van de subsidie wordt bepaald door een vast bedrag per Erkende
Overlegpartner en een variabel bedrag op basis van het inwonertal in het werkgebied
per 1 januari van het subsidiejaar.
Bij de vaststelling van de hoogte van de subsidie wordt uitgegaan van een bedrag per
inwonersklasse. De inwonersklassen zijn:
< 1000 inwoners
1000-2500 inwoners
2500-5000 inwoners
5000-7500 inwoners
7500-10.000 inwoners
> 10.000 inwoners
Artikel 5: Betaling
1. Bij subsidies tot € 10.000,-- wordt bij de verlening van de subsidie 100% als
voorschot betaald.
2. Bij subsidies vanaf € 10.000,-- wordt bij de verlening van de subsidie 90% als
voorschot betaald en 10% bij de definitieve vaststelling van de subsidie.
3. De subsidie wordt betaald binnen 4 weken na bekendmaking van het besluit
tot verlening en/of vaststelling.
Artikel 6: Inwerkingtreding
Deze beleidsregel treedt in werking op 1 januari 2016.
Artikel 7: Citeertitel
Deze beleidsregel wordt aangehaald als: “Beleidsregel Subsidie kantoor- en
Organisatiekosten Erkende Overlegpartners”.
De beleidsregel “Subsidie kantoor- en Organisatiekosten Erkende Overlegpartners”
2012 vervalt hiermee.
Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van
de gemeente Emmen, gehouden op 10 november 2015.
De gemeentesecretaris,

De burgemeester,

I.A.A. Oostmeijer-Oosting

C. Bijl
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