
Subsidieregeling Jeugd Utrechtse Heuvelrug 2015 
 

 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug; 

• gelet op de Algemene Subsidieverordening gemeente Utrechtse Heuvelrug 2014;  

• besluit gewijzigd vast te stellen de Subsidieregeling Jeugd Utrechtse Heuvelrug 2015. 

 

Algemeen 

 
Artikel 1. Begripsomschrijvingen 

In deze regeling wordt verstaan onder: 

a. jeugdactiviteit: Een structurele terugkerende activiteit, voor jeugdigen van 0- 23 jaar in 

de gemeente Utrechtse Heuvelrug, die een bijdrage levert aan vrijetijdsbesteding, 

ontspanning en ontmoeting. 

b. jongeren: inwoners uit de gemeente Utrechtse Heuvelrug in de leeftijd van 4 tot en 

met 18 jaar. 

c. instelling: een rechtspersoon zonder winstoogmerk, die een subsidieaanvraag doet als 

bedoeld in deze regels 

d. ingezetene: inwoner van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. 

e. dorp: de gemeente heeft zeven dorpen, te weten; Amerongen, Doorn, Driebergen-

Rijsenburg, Leersum, Maarn, Maarsbergen en Overberg. 

f. kalenderjaar: 1 januari t/m 31 december 

g. aanvraagdatum: datum waarop een instelling een subsidieaanvraag doet bij de 

gemeente. 

 

Artikel 2. Algemene bepalingen 

1.  Alleen jeugdactiviteiten die plaatsvinden op het grondgebied van de gemeente 

Utrechtse Heuvelrug komen in aanmerking voor subsidie. 

2.  Een instelling die in aanmerking wil komen voor subsidie moet zich blijkens het 

activiteitenplan aantoonbaar inspannen om het publieksbereik te vergroten. 

3.  Een instelling die in aanmerking wil komen voor subsidie moet zich blijkens het 

activiteitenplan aantoonbaar inspannen om het aantal vrijwilligers te vergroten. 

4. Een instelling die in aanmerking wil komen voor subsidie moet zich blijkens het 

activiteitenplan aantoonbaar inspannen om fondsen te werven. 

5. De jeugdactiviteit moet openbaar zijn en voor zo veel mogelijk jeugdigen uit de 

gemeente Utrechtse Heuvelrug toegankelijk. De organisatie dient zich aantoonbaar in 

te spannen om de activiteiten bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar te maken voor 

mensen met een functiebeperking. Bij het aanvragen van subsidie wordt dit getoetst 

aan de hand van nader te bepalen criteria. 

6  De volgende kosten komen voor subsidie in aanmerking: 

a. huur materiaal (tenten, toiletwagen e.d.); 

b. huur locatie; 

c. promotiemateriaal; 

d. verzekeringen; 

e. kantoorbenodigdheden; 

f. EHBO 



g. Organisatiekosten; 

h. Reiskostenvergoeding vrijwilligers 

i. Bouwmaterialen voor activiteiten; 

j. Consumpties voor deelnemers; 

k. Dieraankoop; 

l. Diervoer; 

m. Kosten dierenarts; 

n. Mestafvoer. 

7. Alleen de kosten die vermeld staan in artikel 2 lid 6 zijn subsidiabel. 

 

Artikel 3. Toepassingsbereik 

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van 

subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 4 bedoelde activiteiten. 

 

Artikel 4. Activiteiten 

Voor de volgende activiteiten wordt subsidie verstrekt: 

a. organisatie Speelweken 

b. organisatie Scouting activiteiten 

c exploitatie kinderboerderij 

d exploitatie natuureducatietuin 

 

Hoofdstuk 1 Speelweken 
 

Artikel 5. Begripsbepalingen voor Speelweken 

Onder een speelweek wordt verstaan een week in de schoolvakantie waarin op 1 plek in een 

dorp minimaal 25 uur, verdeeld over minimaal 4 dagen van de week activiteiten worden 

georganiseerd voor ingezetenen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar. 

 

Artikel 6. Specifieke voorwaarden voor Speelweken 

1. De gemeente Utrechtse Heuvelrug subsidieert per dorp slechts 1 instelling voor de 

organisatie van een speelweek. 

2. Wanneer er per dorp meer dan 1 instelling subsidie aanvraagt voor het organiseren 

van een Speelweek, zal aan deze instellingen gevraagd worden samen te werken. 

Wanneer de instellingen niet kunnen/ willen samenwerken, zal het college bepalen 

welke instelling de subsidie ontvangt. Welke instelling de subsidie ontvangt wordt 

bepaald aan de hand van door het college nader te bepalen criteria. 

3. Om voor subsidie in aanmerking te komen dient minimaal 90% van de bezoekers van 

de laatst gehouden speelweek, voorafgaande aan de peildatum, ingezetene te zijn van 

de gemeente Utrechtse Heuvelrug. 

4. Om voor subsidie in aanmerking te komen, dient de organisator van de Speelweek, 

het organiseren van een speelweek als doelstelling in haar statuten te hebben 

opgenomen. 

 

Artikel 7. Normbedragen voor Speelweken 

1. Aan een instelling die een speelweek organiseert voor minimaal 1000 kinderen kan 

maximaal € 7.500,00 per jaar aan subsidie worden verleend. 



2. Aan een instelling die een speelweek organiseert voor minimaal 100 kinderen kan 

maximaal € 1.500,00 per jaar aan subsidie worden verleend. 

3. De subsidie bedraagt maximaal 35% van de naar het oordeel van het college van 

burgemeester en wethouders noodzakelijk te maken kosten ten behoeve van de 

speelweek. 

4. Wanneer er een nieuwe instelling gestart wordt, die een speelweek wil organiseren in 

een dorp, waar nog geen speelweek plaats vindt, kan er incidenteel subsidie 

aangevraagd worden ten behoeve van de notariskosten tot een maximum van 

€500,00. 

 

Hoofdstuk 4 Scouting 
 

Artikel 8. Begripsbepalingen voor Scouting 

Onder scouting wordt verstaan wekelijkse activiteiten in het kader van ontmoeting en 

vrijetijdsbesteding voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 5 tot 23 jaar, gericht op 

samenwerken, avontuur, respect voor elkaar en de leefomgeving, zelfstandigheid en 

ontplooiing. 

 

Artikel 9. Specifieke voorwaarden voor Scouting 

 

1. De gemeente Utrechtse Heuvelrug subsidieert per dorp slechts 1 instelling voor 

scoutingactiviteiten. 

2. Wanneer er per dorp meer dan 1 instelling subsidie aanvraagt voor 

scoutingactiviteiten, zal aan deze instellingen gevraagd worden samen te werken. 

Wanneer de instellingen niet kunnen/ willen samenwerken, zal het college bepalen 

welke instelling de subsidie ontvangt. Welke instelling de subsidie ontvangt wordt 

bepaald aan de hand van door het college nader te bepalen criteria. 

3. Om voor subsidie in aanmerking te komen dient de instelling te zijn aangesloten bij 

Scouting Nederland. 

4. Om voor subsidie in aanmerking te komen dient minimaal 90% van het gemiddeld 

aantal deelnemers aan scouting, in het kalenderjaar voor de aanvraagdatum, 

ingezetenen te zijn van de gemeente Utrechtse Heuvelrug , waarbij de deelnemers 

maximaal 21 jaar oud zijn. Hiervoor is het noodzakelijk dat bij de aanvraag een door 

het bestuur ondertekende lijst wordt gevoegd.  

Op deze geanonimiseerde lijst staan de volgende gegevens: 

a.  geboortedatum van de deelnemer; 

b. woonplaats van de deelnemer. 

5. Om in aanmerking te komen voor subsidie dient er gemiddeld 1 activiteit per week 

georganiseerd te worden gedurende 40 weken per jaar, die gekarakteriseerd kan 

worden als een recreatieve activiteit gericht op ontplooiing en toenemende 

zelfstandigheid van jongeren. 

 

Artikel 10 Normbedragen voor Scouting 

1. Een scouting-instelling kan per jeugdlid subsidie aanvragen voor het aantal 

jeugdleden dat zij gemiddeld had in het kalenderjaar voor de aanvraagdatum. 

2. De subsidie bedraagt per jeugdlid: 



 - vanaf het jaar 2015: € 20,00.  

 

Deze subsidie dient besteed te worden aan kosten, zoals genoemd onder artikel 2 

punt 6. 

 

Hoofdstuk 5 De Kinderboerderij 
 

Artikel 11. Begripsbepalingen voor de Kinderboerderij 

Onder de kinderboerderij wordt verstaan een instelling waar educatieve en recreatieve 

activiteiten georganiseerd worden, waarbij kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar, ouders en 

ouderen elkaar ontmoeten en laagdrempelig, spelenderwijs in contact komen met dieren. 

 

Artikel 12. Specifieke voorwaarden voor de Kinderboerderij 

1. De gemeente subsidieert slechts één kinderboerderij. 

2. Om voor subsidie in aanmerking te komen dient het aantal bezoekers in het 

kalenderjaar voor de aanvraagdatum minimaal 10.000 te bedragen. 

3. Om voor subsidie in aanmerking te komen dient de kinderboerderij minimaal 4 

dagen per week een dagdeel geopend te zijn, gedurende ten minste 6 aaneengesloten 

maanden per jaar. 

 

Artikel 13. Normbedragen voor de Kinderboerderij 

1. Aan de kinderboerderij kan aan subsidie worden verleend: 

a. voor het jaar 2015: maximaal € 17.000,00; 

b. voor het jaar 2016: maximaal € 15.500,00; 

c.- vanaf het jaar 2017: maximaal € 14.000,00. 

2. De subsidie bedraagt maximaal 50 % van de naar het oordeel van het college van 

burgemeester en wethouders noodzakelijk te maken kosten bij de kinderboerderij. 

 

Hoofdstuk 6 Natuureducatietuin 

 
Artikel 14. Begripsbepalingen voor de natuureducatietuin 

Onder de natuureducatietuin wordt verstaan een tuin waar recreatieve en educatieve 

activiteiten georganiseerd worden, waarbij kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar, ouders en 

ouderen, laagdrempelig en spelenderwijs in aanraking komen met natuur, milieu, landschap 

en omgeving. 

 

Artikel 15. Specifieke voorwaarden voor de natuureducatietuin 

1. De gemeente subsidieert slechts 1 natuureducatietuin. 

2. Om voor subsidie in aanmerking te komen dient het totaal aantal deelnemers aan 

activiteiten in het kalenderjaar voor de aanvraagdatum minimaal 150 te bedragen. 

3. Om voor subsidie in aanmerking te komen dient de natuureducatietuin minimaal 5 

dagen per week geopend te zijn, gedurende ten minste 6 aaneengesloten maanden 

per jaar. 

4. Om in aanmerking te komen voor subsidie dienen er gemiddeld 2 activiteiten per 

maand georganiseerd te worden, die gekarakteriseerd kunnen worden als een 



creatieve of educatieve activiteit in het kader van natuureducatie. Deze activiteiten 

moeten gericht zijn op meerdere leeftijdsgroepen. 

 

Artikel 16. Normbedragen voor een natuureducatietuin 

1. Aan een natuureducatietuin kan maximaal € 1.200,00 per jaar aan subsidie worden 

verleend. 

2. De subsidie bedraagt maximaal 50 % van de naar het oordeel van het college van 

burgemeester en wethouders noodzakelijk te maken kosten ten behoeve van 

recreatieve en educatieve activiteiten voor jongeren bij de natuureducatietuin. 

 

Slotbepalingen 
 

Artikel 17. Wijze van verdeling 

1.  Wanneer het subsidieplafond is bereikt doordat er op 1 september meer aanvragen 

voor per jaar verstrekte subsidies zijn gehonoreerd dan dat er aan budget beschikbaar 

is, dan wordt het budget verdeeld. 

2.  Bij overschrijding van het subsidieplafond wordt gelijke verdeling van het 

beschikbare subsidiebudget toegepast over de toegekende bedragen. 

3.  Ter bepaling of het subsidieplafond is bereikt tellen alleen de subsidiebedragen mee 

die kunnen worden toegekend. 

4.  Aanvragen om subsidie die na 1 september worden ontvangen, worden niet 

meegeteld voor de bepaling of het subsidieplafond is bereikt. 

 

Artikel 18.  Slotbepalingen 

1. Deze subsidieregeling treedt in werking op 27 maart 2015, onder gelijktijdige 

intrekking van de beleidsregels subsidiëring Jeugd Utrechtse Heuvelrug 2014 (d.d. 22 

mei 2012).  

2. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Jeugd Utrechtse 

Heuvelrug 2015. 

 

 

  

 


