De raad der gemeente Oirschot;
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 september 2014;
Besluit vast te stellen:

Beleidsregel individuele subsidiëring muzikale en culturele vorming
gemeente Oirschot 2014.
Artikel 1 Begripsbepaliongen
Voor de toepassing van deze beleidsregel wordt verstaan onder:
a. Muzikale en culturele vorming: activiteiten die erop gericht zijn, de deelnemer kennis en
vaardigheden bij te brengen op het gebied van muziek, dans en drama, waardoor de deelnemer de kans wordt geboden zich op muzikaal en cultureel gebied te ontwikkelen;
b. Deelnemer: een persoon die op het moment van het indienen van een subsidieaanvraag
inwoner is van de gemeente Oirschot én die in het kalenderjaar of cursusjaar waarin hij/zij
aan muzikale of culturele vormingsactiviteiten deelneemt ten minste zes jaar oud is en de
leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt heeft;
c. Aanvrager: een ouder/verzorger van de minderjarige deelnemer;
d. Aanbieder: een natuurlijke persoon die door de gemeente erkend is voor de uitvoering van
muzikale en culturele vormingsactiviteiten;
e. Cursusjaar: de periode in één kalenderjaar of in twee aaneengesloten kalenderjaren waarin
een cyclus van muzikale en culturele vormingsactiviteiten wordt uitgevoerd;
f. Gemeente: gemeente Oirschot.
Artikel 2 De aanvraag
Een ouder/verzorger van de deelnemer kan per cursusjaar één subsidieaanvraag per persoon indienen. De termijn voor het indienen van de subsidieaanvraag begint op 1 mei van het lopende
cursusjaar en sluit op 1 juni van het lopende cursusjaar.
Artikel 3 Aanvraagformulier en vereiste bewijsstukken
Het aanvraagformulier kan worden afgehaald bij de centrale balie in het gemeentehuis of kan op
de website van de gemeente worden gedownload.
Bij de indiening van het aanvraagformulier moet het volgende worden gevoegd:
□ een bewijs van inschrijving of een factuur van de aanbieder voor het jaar waarop de aanvraag
betrekking heeft;
□ een bewijs van volledige betaling van het cursusgeld, in de vorm van een kopie van een bankafschrift voor het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft;
□ indien aan de orde: een bewijs van restituties van cursusgelden voor het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft;
□ Een kopie van het diploma van de docent die de cursus heeft verzorgd.
In geval van betaling in termijnen dient er bij indiening van het aanvraagformulier een kopie van
alle bankafschriften te worden ingediend, waarop alle termijnbetalingen van het lopende cursusjaar
weergegeven zijn.
De aanvrager is verplicht om hieraan te voldoen, als hij/zij voor de subsidie in aanmerking wil komen.
Artikel 4 De subsidievaststelling
Burgemeester en wethouders beschikken binnen drie maanden na de sluitingstermijn op de subsidieaanvragen. De sluitingsdatum is 1 juni van het lopende cursusjaar.
Artikel 5 Subsidieplafond
De raad stelt voor elk jaar een subsidieplafond vast voor de uitvoering van deze regeling. Indien
het aantal aanvragen, vermenigvuldigd met het normbedrag, leidt tot overschrijding van het subsi-

dieplafond, verlaagt de gemeente het subsidiebedrag “ naar rato”.
Artikel 6 Normbedrag
De subsidie voor muzikale en culturele activiteiten bedraagt 50% van het cursusgeld met een
maximum van € 370,00 per deelnemer. Gelet op het bepaalde in artikel 5 kan dit bedrag/percentage lager zijn.
Artikel 7 Kwaliteit
De gemeente erkent een natuurlijk persoon als aanbieder als hij/zij:
a. beschikt over een diploma van het conservatorium, dansacademie of theateropleiding op
minste HBO-niveau;
b. beschikt over een recente Verklaring Omtrent Gedrag (VOG);
c. staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel of in loondienst is bij een rechtspersoon.
De gemeente erkent een rechtspersoon als aanbieder als zij werkt met personeel dat aan bovenstaande voorwaarden voldoet.
Artikel 8 Fraude
De gemeente controleert steekproefsgewijs op de aanvragen die binnenkomen, om fraude te voorkomen. In geval van fraude wordt zowel de leerling als de docent uitgesloten van verdere subsidiering. De gemeente behoudt zich het recht voor om het verleende subsidiebedrag terug te vorderen
en aangifte te doen bij de politie.
Artikel 9 inwerkingtreding
Deze beleidsregel treedt met terugwerkende kracht in werking met ingang van het cursusjaar
2014-2015 (1 september 2014).
Artikel 10 Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als Beleidsregel individuele subsidiëring muzikale en
culturele vorming gemeente Oirschot.
Aldus besloten in de vergadering van 21 oktober 2014.
De gemeenteraad

Han Struijs
De griffier,

Ruud Severijns
de voorzitter,

