
De subsidie kan 
toegekend worden 
op inhoudelijke 
gronden.

Ga verder met de 
financiële aspecten 
bij de aanvraag.

Gebruik hiervoor 
deel 2 van het 
stroomschema hier-
onder.

Is een plan van aanpak aan-
wezig met een:  
•	 omschrijving van de fy-

sieke aanpassing? 
•	 een dekkende begroting?

1. Alleen de eigenaar (stichting of vereniging) van de accom-
modatie kan een aanvraag indienen.

2. Slechts één dorpshuis per dorp of kern kan aanspraak 
maken op de subsidie.

3. Er	is	sprake	van	cofinanciering	voor	ten	minste	50%,	
tenminste in de vorm van zelfwerkzaamheid en/of door 
andere vormen van subsidiëring.

4. U	heeft	een	visie/dorpshuisplan,	gericht	op	de	toekomst,	
als onderbouwing bij de gewenste subsidieaanvraag. De 
gemeente kan alleen een bijdrage verlenen aan dorps-
huizen met een inhoudelijk plan over dienstverlening en 
aanbod voor hun inwoners.

5.	Er is een sluitende exploitatie beschikbaar voor de ko-
mende periode van twee jaren. 

6. Deze subsidie zet u niet in voor de gebruiksexploitatie.

Zijn er andere vormen van subsidie verkregen?
7. Is er aantoonbaar geprobeerd om andere vormen van 

subsidie te verkrijgen?
•	 U	kunt	ook	subsidie	verkrijgen	bij	provincie	Gelderland,	

het Oranjefonds en lokale subsidieverstrekkers.
8. Is	onderzocht	of	er	andere	mogelijkheden	zijn,	om	de	

kosten met andere middelen te dekken?
•	 aanspreken	van	het	eigen	vermogen,	reserves.
•	 sponsorgelden.
•	 bijdrage vanuit de leden.

Zet u de subsidie in voor het on-
derhoud of de aanpassing van het 
dorpshuis?

U kunt subsidie aanvragen voor: 
1. Noodzakelijk en duurzaam 

uitgevoerd onderhoud aan de 
buitenkant van het gebouw.

2. Klimaatadaptatie (hittebestendig 
maken en bijdrage aan bescher-
men tegen extreme regenval).

3. Verbouw ter verbetering van het 
maatschappelijk gebruik.

4. Plan- en ontwikkelkosten bij 
onderdelen 1 t/m 3.

U kunt dus geen subsidie aanvra-
gen	voor	roerende	zaken,	zoals	
meubilair of inventaris.

1. Heeft uw dorpshuis of gemeen-
schapshuis vooral een maat-
schappelijke functie en biedt het 
ruimte aan alle dorpsbewoners 
om elkaar te ontmoeten en aan 
activiteiten,	die	voor	en	door	het	
dorp georganiseerd worden?  

2. Is uw organisatie statutair ge-
vestigd in de gemeente Neder-
Betuwe?  

3. Is uw organisatie de eigenaar 
van het gebouw; stelt de organi-
satie zich ten doel het beheren 
dan wel exploiteren van het 
gebouw?
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Wat is de aard van 
de organisatie en 

de accommodatie?
Om welke subsidie 

gaat het?
Wat zijn de voorwaarden? Wat is het 

resultaat?

De subsidie is 
mogelijk. Ga 

naar deel 2 van 
het schema.

N
EE

Geen subsidie mogelijk.

JA JA JA JA

N
EE

N
EE

Geen subsidie mogelijk.

Geen subsidie mogelijk.

N
EE

Geen subsidie mogelijk.

Subsidieaanvraag 
komt binnen.

1. Inhoudelijke 
voorwaarden en 

criteria.

2. Informatie 
subsidiehoogte, 

bedragen en wijze 
van aanvraag.

Subsidieaanvraag 
komt binnen.

1. Inhoudelijke 
voorwaarden en 

criteria.

2. Informatie 
subsidiehoogte, 

bedragen en wijze 
van aanvraag.

1. De noodzakelijke budgettaire aanvulling voor uw aanpassing is maximaal 50% van de totale kosten, 
inclusief BTW.

2. U kunt maximaal een subsidie van € 12.500,- aanvragen.
3. U kunt eenmaal per twee jaar een aanvraag doen.

Check op bedragen 1. Zorgt u ervoor dat u een schriftelijke en volledig ingevulde subsidieaanvraag doet bij de gemeente. Hiervoor 
gebruikt u het digitale aanvraagformulier. Dit formulier vindt u in de Digitale Balie op www.nederbetuwe.nl,	
onder ‘subsidies: maatschappelijk’ (verkorte link: https://bit.ly/2rxfMdA.) 

2. U	levert	de	aanvraag	uiterlijk	1	oktober	in,	voorafgaand	aan	het	jaar	van	uw	uitvoering.	Bij	het	aanvraagfor-
mulier	dient	u	uw	plan	van	aanpak,	uw	kostenraming	en	uw	exploitatieoverzicht	(huidig	jaar	en	de	komende	
twee jaren) voegen.

3. Aanvragen kunt u opsturen naar subsidiessocialepijler@nederbetuwe.nl.
4. De	gemeente	informeert	u	voor	aanvang	van	het	subsidiejaar,	dus	voor	1	janu	ari,	over	een	toekenning	of	een	
afwijzing/weigering.	Acht	weken	nadat	de	gesubsidieerde	activiteiten	hebben	plaatsgevonden,	en	in	ieder	
geval	uiterlijk	1	maart	van	het	jaar	volgend	op	het	jaar	waarvoor	subsidie	is	verleend,	levert	u	de	verant-
woording aan bij de gemeente ter vaststelling van de subsidie. De gemeente informeert u over de wijze van 
verantwoording.

Op	deze	subsidieregeling	zijn	de	voorwaarden	van	de	Algemene	Subsidieverordening	Neder-Betuwe	2019	van	
toepassing. Deze voorwaarden kunt u vinden op www.nederbetuwe.nl.
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