
Toelichting Subsidieregeling Ynwenners yn beweging  

De subsidieregeling Ynwenners yn beweging geeft aan voor welke activiteiten op het gebied van het 

stimuleren van sport en bewegen onder inwoners uit de gemeente subsidie kan worden verstrekt. Zo 

vallen in beginsel alle sportevenementen die in de gemeente georganiseerd worden en waarvoor 

subsidie wordt aangevraagd onder deze regeling.  

Deze regeling is een uitwerking van artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Noardeast-Fryslân 

(Asv). Daarin is bepaald dat het college van burgemeester en wethouders bij subsidieregeling kunnen 

vaststellen welke activiteiten in aanmerking kunnen komen voor subsidie.  

Burgemeester en wethouders kunnen besluiten om deze regeling in bijzondere gevallen niet toe te 

passen, bijvoorbeeld wanneer een eenmalig, groot sportevenement in de gemeente georganiseerd 

wordt. In dergelijke gevallen kan op grond van de Asv besloten worden om een incidentele subsidie te 

verlenen. 

Met het instellen van subsidieregelingen wordt voldaan aan de bepalingen van artikel 4:23 van de 

Algemene wet bestuursrecht (Awb), waarin is voorgeschreven dat subsidie slechts kan worden verstrekt 

op grond van een wettelijk voorschrift dat regelt voor welke activiteiten subsidie kan worden verstrekt. 

Het is overigens niet voorgeschreven om voor alle gemeentelijk subsidies afzonderlijke 

subsidieregeling vast te stellen. Met name in die gevallen waarin de te subsidiëren activiteiten slechts 

door één of een zeer gering aantal subsidieontvangers wordt verricht, kan worden volstaan met het 

vermelden van de naam van de subsidieontvanger en de maximumsubsidie per ontvanger in de 

begroting.  

 

Artikelsgewijze toelichting 

Van de artikelen die hieronder niet worden toegelicht, spreekt de inhoud voor zichzelf. 

 

Artikel 2. Algemene subsidieverordening 

Naast de Subsidieregeling Ynwenners yn beweging  is ook de Algemene Subsidieverordening 

Noardeast-Fryslân (Asv) van toepassing op de subsidiëring van de activiteiten. Regelt de 

Subsidieregeling Ynwenners yn beweging  iets anders dan de Asv, dan gaat de Subsidieregeling 

Ynwenners yn beweging  voor. 

 

Artikel 3. Doel van de regeling 

De in dit artikel genoemde programma’s Mienskip en Meidwaan en Soarch zijn onderdeel van de 

programmabegroting van de gemeente Noardeast-Fryslân. De hoofddoelstelling van het programma 

Mienskip is: Behouden en versterken van vitale gemeenschappen en van de leefbaarheid. 

Kerndoelstellingen binnen dit programma waar deze regeling een bijdrage aan kan leveren zijn: meer 

sociale verbondenheid en betrokken burgers, meer zelforganisatie, zelfsturing en eigen 

verantwoordelijkheid van inwoners. 

De hoofddoelstelling van het programma Meidwaan en Soarch is: Inwoners in onze gemeente hebben 

de mogelijkheid om mee te doen, ongeacht belemmeringen of beperkingen. Kerndoelstellingen binnen 

dit programma waar deze regeling een bijdrage aan kan leveren zijn: het langer leven in goede 

gezondheid, meer maatschappelijke participatie en een gunstiger opvoedklimaat. Activiteiten waarvoor 

subsidie wordt gevraagd, dienen bij te dragen aan een of meerdere van deze doelen.  



 

Artikel 4. Doelgroep 

Subsidies kunnen alleen worden toegekend aan rechtspersonen zonder winstoogmerk. Dit betekent dat 

subsidie enkel wordt verleend aan stichtingen en verenigingen. In bijzondere gevallen kan hier door 

middel van de hardheidsclausule van worden afgeweken. 

 

Artikel 5. Toegankelijkheid 

De Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte bevat sinds 2017 een norm 

voor algemene toegankelijkheid. Het gaat om ‘eenvoudige voorzieningen’. Als het verbeteren van 

toegankelijkheid ‘onevenredig belastend’ is, hoeft het niet. 

 

Artikel 7. Weigeringsgronden 

Onder sub d wordt aangegeven dat de subsidieaanvraag kan worden geweigerd als de benodigde 

vergunningen voor de organisatie van de activiteit niet worden verstrekt. Voor sommige activiteiten kan 

een vergunning nodig zijn, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een activiteit met veel deelnemers 

en/of bezoekers, een activiteit met muziek en/of een activiteit die plaatsvind in de openbare ruimte, 

zoals een hardloopwedstrijd of een fietstocht.  

 

Artikel 8. Voorwaarden 

Sommige activiteiten vinden niet volledig op het grondgebied van de gemeente plaats. Dit is 

bijvoorbeeld het geval bij sport- en beweegactiviteiten langs de Friese Elfsteden. Ook activiteiten op de 

openbare weg, zoals wandeltochten, fietstochten of hardloopwedstrijden en activiteiten op het water, 

zoals roeien, schaatsen of zeilen vinden vaak niet volledig in de gemeente plaats. Lid 1 van dit artikel 

bepaalt dat dergelijke activiteiten in voldoende mate plaats dienen te vinden in de gemeente. Dit is ter 

beoordeling aan burgemeester en wethouders.  

Lid 2 van dit artikel bepaalt dat alleen officiële, bij de sportbond aangemelde toernooien kunnen 

worden gesubsidieerd. Aan officieuze toernooien, zoals vriendschappelijke toernooien, toernooien met 

een overwegend recreatief karakter en officieuze kampioenschappen wordt geen subsidie verleend. De 

organisatie en uitvoering brengt in het algemeen minder kosten met zich mee dan officiële toernooien. 

Deze kosten kunnen afgedekt worden door eigen bijdragen van deelnemers, barinkomsten en/of 

sponsoring. 

 

Artikel 9. Te subsidiëren activiteiten 

Met name het stimuleren van sport en bewegen onder minder actieve inwoners en/of kwetsbare 

inwoners draagt bij aan het doel van deze regeling. Daarom worden in het bijzonder activiteiten voor 

minder actieve inwoners en/of kwetsbare inwoners gesubsidieerd. Hierbij kan bijvoorbeeld (maar niet 

uitsluitend) gedacht worden aan kinderen met overgewicht, vluchtelingen, chronisch zieken, mensen 

met een beperking of eenzame ouderen. 

Lid 3 sub a van dit artikel bepaalt dat activiteiten niet voor subsidie in aanmerking komen als het gaat 

om reguliere sportbeoefening. Hiervan is onder andere sprake bij trainingen, oefenwedstrijden en 

wedstrijden die onderdeel uitmaken van een competitie of klassement.  

Lid 3 sub b van dit artikel bepaalt dat activiteiten met een overwegend lokale deelname en/of lokale 

uitstraling niet voor subsidie in aanmerking komen. Hierbij kan gedacht worden aan bij voorbeeld een 



avondvierdaagse of sport- of beweegactiviteit tijdens een dorpsfeest. De (vaak beperkte) kosten van 

dergelijke activiteiten kunnen afgedekt worden door eigen bijdragen van deelnemers, barinkomsten 

en/of sponsoring. 

 

Artikel 10. Subsidieplafond, hoogte van de subsidie en wijze van verdeling 

Lid 4 van dit artikel bepaalt dat de hoogte van de subsidie afhankelijk is van de uitstraling van de 

activiteit. De uitstraling van een activiteit kan onder andere afgemeten worden aan het aantal 

verwachte deelnemers en de herkomst van de deelnemers, het aantal verwachte toeschouwers en de 

herkomst van de toeschouwers en de aandacht voor de activiteit in regionale, provinciale, landelijke 

en/of internationale media. 

Lid 4 sub a van dit artikel bepaalt dat subsidie kan worden verleend voor toernooien met voldoende 

mate van gemeentelijke deelname. Daarbij dient opgemerkt te worden dat de gemeente het niet 

wenselijk acht dat activiteiten of toernooien zich expliciet en/of exclusief richten op de voormalige 

gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel of Kollumerland c.a. Dergelijke activiteiten en toernooien 

komen daarom niet voor subsidie in aanmerking.  

Activiteiten die zich richten op het stimuleren van deelname aan sport- en beweegactiviteiten door 

minder actieve en/of kwetsbare inwoners dragen in belangrijke mate bij aan het doel van deze 

regeling. Bovendien kan de organisatie en/of uitvoering van activiteiten voor minder actieve en/of 

kwetsbare inwoners extra kosten met zich mee brengen. Daarom wordt in lid 5 van dit artikel bepaald 

dat voor dergelijke activiteiten de subsidie, waarvoor de aanvrager op grond van lid 4 in aanmerking 

zou komen, met € 250,- verhoogd kan worden. Een activiteit uit categorie A voor minder actieve en/of 

kwetsbare inwoners komt derhalve dus niet voor maximaal € 250,-, maar voor maximaal € 500,- in 

aanmerking.  


