Criteria om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage uit het subsidiebudget
Millenniumgemeente Tholen.
Inleiding
Binnen de begroting van de Gemeente Tholen is een budget voor het project Millenniumgemeente
opgenomen van € 18.750,00.

Criteria
Met betrekking tot de aanvrager en de activiteit:
1. Het budget voor het project Millenniumgemeente wordt ter beschikking gesteld ter stimulering
en ondersteuning van initiatieven op het terrein van de Millenniumdoelen.
2. De te subsidiëren activiteiten en projecten moeten passen binnen deze doelstelling en dienen
niet overwegend gericht te zijn op partijpolitieke, godsdienstige of levensbeschouwelijke
vorming.
3. Een aanvraag kan worden ingediend door één of meer particulieren, al dan niet in
georganiseerd verband, of door een rechtspersoon.
4. Ook langer lopende projecten kunnen jaarlijks een aanvraag indienen.
5. De subsidie is bedoeld ter stimulering en als bijdrage in de kosten die samenhangen met de
uitvoering van de activiteit.
Met betrekking tot de procedure:
6. De subsidieaanvraag kan gedurende het hele (subsidie) kalenderjaar schriftelijk of digitaal
worden ingediend bij de gemeente tot uiterlijk 1 september van het betreffende subsidiejaar.
7. Voor het budget Millenniumgemeente geldt een subsidieplafond ter hoogte van € 18.750,00.
Per project wordt een afweging gemaakt welke maximale subsidie wordt verstrekt.
8. Subsidieaanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld.
9. Het college van burgemeester en wethouders neemt gedurende een kalenderjaar op één
moment een besluit omtrent de binnengekomen aanvragen. Dit zal uiterlijk op 1 december van
het betreffende subsidiejaar zijn.
10. Subsidieaanvragen die na afloop van een project of de activiteit worden ingediend, worden
niet in behandeling genomen.
11. De aanvrager moet uiterlijk binnen twee maanden na subsidieverstrekking, een verslag met
verantwoording verstrekken.
Met betrekking tot de vereisten voor de aanvraag:
12. De aanvraag bevat de volledige contactgegevens (adres, telefoon, e-mail) van de aanvrager.
In het geval van een aanvraag door een rechtspersoon bevat de aanvraag bovendien de
statuten.
13. De aanvraag bevat een omschrijving van het te subsidiëren project dan wel de te subsidiëren
activiteiten. Naast een indicatie van tijd(en) en locatie(s) bevat de aanvraag een beschrijving
van de onderwerpen en thema’s die bij het project of de activiteit(en) aan de orde komen, en
moet uit de aanvraag blijken dat de activiteiten passen binnen de Millenniumdoelen
14. De aanvraag bevat een omschrijving van de doelgroep en/of de mensen die men via het
project of de activiteit(en) wil bereiken.
15. De aanvraag bevat een beschrijving van de verwachten resultaten en effecten.
Voorkeuren die een rol spelen bij de toekenning:
16. De voorkeur voor het verlenen van een Millenniumsubsidie gaat in eerste instantie uit naar
projecten/ initiatieven welke een lokale binding met Tholen hebben. En in tweede instantie
naar projecten/initiatieven die (mede) een bijdrage kunnen leveren aan de bewustwording van
de Thoolse inwoners.
17. Gestreefd wordt naar het verlenen van relatief grote bedragen om versnippering te
voorkomen. Afhankelijk van de opzet van het project bepaald het college per geval de hoogte
van het subsidiebedrag.
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