BELEIDSREGELS INCIDENTELE SUBSIDIES INTERNATIONALE ACTIVITEITEN GEMEENTE
AMSTELVEEN 2012.
HOOFDSTUK 1.
ALGEMENE BEPALINGEN.
Artikel 1.
De incidentele subsidie is gericht op internationale activiteiten welke door in Amstelveen
gevestigde organisaties of groeperingen worden georganiseerd.
Artikel 2.
De activiteit dient primair gericht te zijn op inwoners van Amstelveen en derhalve openbaar toegankelijk en publiekelijk kenbaar te zijn gemaakt, tenzij de aard van de activiteit
zich daar tegen verzet.
Artikel 3.
Indien de activiteit naast bewustwording ook gericht is op het genereren van steun in het
kader van ontwikkelingssamenwerking of hulpverlening, dienen er rechtstreekse betrekkingen te bestaan tussen de aanvrager uit Amstelveen en de organisatie of doelgroep
waarvoor de actie wordt uitgevoerd.
Artikel 4.
Bij beoordeling van het subsidieverzoek wordt extra waarde gehecht aan activiteiten die
aansluiten bij een actuele maatschappelijke discussie en/of activiteiten met een vernieuwend karakter.
Artikel 5.
Aanvragers die een structurele subsidie ontvangen, komen niet in aanmerking voor een incidentele subsidie, tenzij de activiteit aantoonbaar buiten het normale activiteitenpatroon
van de instelling valt.
HOOFDSTUK 2.
SPECIFIEKE BEPALINGEN.
Artikel 6.
Het college kan subsidie verlenen voor:
a. organisatiekosten tot maximaal 50% van de totale kosten;
b. de vermeerdering van opbrengsten van acties ten behoeve van ontwikkelingssamenwerking en hulpverlening, tot maximaal verdubbeling van de opbrengst.
Artikel 7.
De maximale subsidie per activiteit bedraagt € 2.500.
Artikel 8.
Het subsidieplafond bedraagt € 15.000,- per jaar.
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Artikel 9.
De aanvraag tot verlening van de subsidie wordt schriftelijk bij het college ingediend, uiterlijk drie maanden voor aanvang van de activiteit.
Artikel 10.
Indien de subsidieaanvraag leidt tot honorering wordt maximaal 80% van de te verlenen
subsidie bevoorschot.
Artikel 11.
Een organisatie of groepering aan welke een subsidie is toegekend dient binnen drie
maanden na afloop van de activiteit een afrekening en rapportage in te dienen over het
verloop en de resultaten van de activiteit.
Artikel 12.
Artikel 6, tweede lid, aanhef en onder c., g. en i., van de Algemene subsidieverordening
Amstelveen 2016, is niet van toepassing op de subsidie.
HOOFDSTUK 3.
SLOTBEPALINGEN.
Artikel 13.
In alle gevallen waarin deze beleidsregels niet voorzien of toepassing daarvan niet overeenkomt met de bedoeling van deze regels, beslist het college.
Artikel 14.
Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de belanghebbende afwijken van de
bepalingen in de beleidsregels, indien strikte toepassing ervan tot onbillijkheden van overwegende aard zou leiden.
Artikel 15.
1.

Deze Beleidsregels treden in werking met ingang van 1 januari 2012 en kunnen worden aangehaald als: Beleidsregels incidentele subsidies internationale activiteiten
Amstelveen 2012.

2.

Op dat tijdstip worden de Beleidsregels incidentele subsidies internationale activiteiten Amstelveen, zoals vastgesteld door het college op 22 december 2009, ingetrokken.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 11 januari 2012.
Het college van burgemeester en wethouders van Amstelveen,
de secretaris
de burgemeester,
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mr. R.J.T. Schurink

mr. J.H.C. van Zanen
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