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13 december 2016 NrDatum:

Van:

Aan:

Kopie aan

het college van burgemeester en wethouders, portefeuillehouder wethouder Theunis

de raad van de gemeente Roosendaal

Wethouder Theunis

Ondenrerp: Compensatie OZB scouting en wijk- en dorpshuizen

Bijlage: Wijzigingsbesluit "Nadereregelsvoorsubsidieverstrekking20lT"

Kennisnemen van
Het besluit van het college om ter uitvoering van het raadsbesluit om de OZB lasten te compenseren
aan scoutingverenigingen, beheerstichtingen en -organisaties van wijk- en dorpsaccommodaties de
subsidieregeling "Compensatie OZB-lasten scouting en wijk- en dorpshuizen 2017" vast te stellen en
daartoe de "Nadere regels voor subsidieverstrekking2017" te wijzigen.

lnleiding
ln de raadsvergadering van 10 november 2016 is, naar aanleiding van een vraag van de WD,
toegezegd dat de compensatie van de OZB lasten ook voor scoutingverenigingen en voor wijk- en
dorpshuizen van toepassing is.

lnformatie/kern boodschap
De raad wil de financiële armslag van scoutingverenigingen en beheerstichtingen en - organisaties van
wijk- en dorpsaccommodaties in de gemeente Roosendaal vergroten en de toegankelijkheid
stimuleren.

Voorgesteld wordt om in het verlengde van de sportverenigingen ook de ozbiasten van de
scoutingverenigingen en beheerstichtingen en - organisaties van wijk- en dorpsaccommodaties te
compenseren d.m.v. een subsidie.

Consequenties
Om de subsidie te verlenen is de subsidieregeling "Compensatie OZBlasten scouting en wijk- en
dorpshuizen 2017" vastgesteld en zijn de "Nadere regels voor subsidieverstrekking 2O17" gewijzigd
conform bijgevoegd wijzigingsbesluit.
Met de compensatie van de OZB lasten is een bedrag gemoeid van ca. € 17.500 (situatie 2016).
ln de concept subsidieregeling is daarom een plafond van € 20.000 opgenomen voor 2O17.
Omdat in de begroting 2017 hier nog geen rekening mee is gehouden dient de begroting te worden
gewijzigd. Deze wijziging wordt meegenomen in de Bestuursrapportage 2017.

Communicatie
De betreffende scoutingverenigingen en beheerstichtingen en - organisaties van wijk- en
dorpsaccommodaties worden geïnformeerd en op de website van de gemeente Roosendaal en in
Stadserf volgt een publicatie.

Vervolg(procedure)
n.v.t.

Bijlagen
1 . Wijzigingsbesluit "Nadere regels voor subsidieverstrekking 2017"

Afsluiting en ondertekening
Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geinformeerd

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van
De secretaris, r,

l'd.





Wijziging Nadere regels voor subsidieverstrekking 2017

Burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal;

gelet op de Algemene subsidieverordening Roosendaal (ASV) en de Algemene wet bestuursrecht;

overuregende dat:

- de raad op 10 november 2016 heeft besloten om de scoutingverenigingen en de beheerstichtingen en

-organisaties van wijk- en dorpsaccommodaties in Roosendaal te compenseren in de OZB-lasten;

BESLUITEN

vast te stellen de volgende wijziging van de Nadere regels voor subsidieverstrekking 2017

Artikel I Wijziging Nadere regels voor subsidieverstrekking
De Nadere regels voor subsidieverstrekking 2017 worden gewijzigd door toevoeging van de volgende
Nadere regel:

2.1.9 Compensatie OZB-lasten scouting en wijk- en dorpsaccommodaties

Artikel I Beleidsdoelstellingen

Door het compenseren van de OZB-lasten aan Roosendaalse scoutingverenigingen en beheerstichtingen
en -organisaties van wijk- en dorpsaccommodaties, wordt de toegankelijkheid van deze organisaties
gestimuleerd, waardoor wordt bijgedragen aan:

Bijscouting:
a. Jeugd op gezond gewicht brengen en houden (JOGG);
b. Sport- en beweegparticipatie onder de jeugd vergroten;
c. Cultuurparticipatie onder de jeugd vergroten.

Bij wijk- en dorpshuizen:
a. Zorg en ondersteuning dichter bij (de leefwereld van) de inwoners brengen;
b. De tevredenheid van de inwoners over de geboden ondersteuning vergroten;
c. Stimuleren samenredzaamheid inwoners;
d. Vitaliteit in wijken en dorpen verbeteren;
e. Betrokkenheid van inwoners bijhun directe leefomgeving vergroten.

Artikel 2 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Subsidie op grond van deze regeling wordt verstrekt ten behoeve van de compensatie van de OZB-lasten
van scoutingverenigingen en beheerstichtingen en -organisaties van wijk- en dorpsaccommodaties in de
gemeente Roosendaal om zodoende bij te dragen aan de beleidsdoelstellingen zoals vermeld in artikel 1.

Subsidie wordt verleend voor de door de aanvrager verschuldigde en betaalde onroerendezaakbelasting,
die aan hem is opgelegd door de gemeente Roosendaal met een op zijn naam gestelde aanslag.



ln deze nadere regel wordt verstaan onder beheerstichting en -organisatie: een stichting c.q. organisatie
die hoofdzakelijk is belast met het beheer van één of meer wijk- en dorpsaccommodaties, die zijn vermeld
onder de nadere subsidieregel 2.2.1 4 Wijk-dorpsaccommodatie.

Artikel 3 Weigeri ngsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 8 van de Algemene subsidieverordening Roosendaal wordt de
subsidie in ieder geval geweigerd indien:

a. subsidieaanvrager geen volledige rechtsbevoegdheid heeft;
b. subsidieaanvrager minder dan een jaar voorafgaand aan de aanvraag actief is

Artikel 4 Subsidievorm

Jaarlijkse subsidie (zonder programma van eisen) voor een periode van één jaar.

Artikel 5 Doelgroep

Subsidie op grond van deze regeling wordt verstrekt aan scoutingverenigingen en beheerstichtingen en -
organisaties van wijk- en dorpsaccommodaties.

Artikel 6 Procedurebepalingen

ln afwijking van artikel6, eerste lid van de Algemene subsidieverordening dient subsidie aangevraagd
te worden voor I juli 2017.
lngeval de aanslag voor 2017 wordt opgelegd na 28 februari 2017 moet, in afwijking van het eerste lid
van dit artikel, de aanvraag binnen vier maanden na dagtekening van de aanslag zijn ingediend.
ln afwijking van artikelT, tweede lid van de Algemene subsidieverordening Roosendaal beslist het
college op deze aanvraag om een jaarlijkse subsidie binnen 13 weken gerekend vanaf de uiterste
indieningsdatum.
Subsidíeaanvragen kunnen digitaal worden ingediend via de gemeentelijke website
www.roosendaal.nl waar een link staat geplaatst voor het aanvragen van de subsidie.
Subsidieaanvragen kunnen ook schriftelijk worden ingediend, via het daartoe bestemde
aanvraagformulier, bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 5000, 4700 KA
Roosendaal.

Artikel 7 Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor 2017 bedraagt € 20.000

Artikel 8 Berekening van de subsidie

Subsidie wordt verleend op basis van een door de aanvrager in te dienen subsidieaanvraag met
bijbehorende stukken.



Artikel 9 Verdeling van de subsidie

De subsidie wordt verdeeld over de subsidieaanvragen.

Artikel 10 Specifieke subsidievoorwaarden

Bij de aanvraag dienen de volgende gegevens te worden overlegd:

a. Een kopie van de aanslag onroerendezaakbelasting;
b. Een kopie betaalbewijs van de aanslag.

Artikel ll lnwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op de derde dag na bekendmaking in het Gemeenteblad

Aldus besloten door burgemeester en wethouders van Roosendaal op 13 december 2016
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