BELEIDSREGEL SUBSIDIËRING 2019

3.3 – Kunst en musea
Burgemeester en Wethouders van Krimpen aan den IJssel
overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan het scheppen van
voorwaarden en het bevorderen van de algemene toegankelijkheid van activiteiten op het gebied van
kunst, cultuur, kunstzinnige en creatieve vorming en amateuristische kunstbeoefening.
gelet op artikel 2, 4 en 6 van de Algemene Subsidieverordening Krimpen aan den IJssel 2018
besluiten
vast te stellen de volgende regeling:
Subsidieregeling Kunst en Musea
Doel
Het bevorderen van kennis van en waardering voor kunst en culturele uitingen in de Krimpense
samenleving door het intensiveren van contact tussen inwoners en kunst, cultuur en - in het algemeen
- het vergroten van de culturele aantrekkelijkheid van de gemeente. Dit laatste beoogt de gemeente
onder meer door het plaatsten van kunstwerken in de bebouwde omgeving en organiseren van een
cultureel programma voor alle inwoners.
Doelgroep
Alle inwoners van de gemeente Krimpen aan den IJssel.
Aanvrager
A. Historische Kring Krimpen
B. Streekmuseum Krimpenerwaard
C. Vereniging tot beheer van de N.V.M. spoorbaan Stormpolder
D. Instellingen die binnen dit beleidsterrein een project uit willen voeren
E. Krimpenerkunstwaard
Subsidiesoort
A. Erkenningsubsidie
B. Budgetsubsidie
C. Erkenningsubsidie
D. Projectsubsidie
E. Erkenningsubsidie
Inwerkingtreding
Deze beleidsregel geldt voor aanvragen vanaf het subsidiejaar 2019.
Basisvoorwaarden
A. Historische Kring Krimpen
Om voor subsidie in aanmerking te komen dient de Historische Kring Krimpen:
1. activiteiten te initiëren en/of te stimuleren die de historie en cultuur van Krimpen aan den IJssel
levend houden en het gemeenschapsleven bevorderen;
2. jaarlijks minimaal 1 publicatie te laten verschijnen en 2 openbaar toegankelijke
lezingen/presentaties te houden.
B. Streekmuseum Krimpenerwaard
1. het museum is gedurende het hele jaar een minimaal aantal uren per week geopend;
2. het museum is in ieder geval één dag in het weekeinde geopend. Daarnaast is het museum op

afspraak voor groepen ook buiten de reguliere openingstijden geopend;
er wordt een minimaal aantal bezoekers verwacht;
er worden tentoonstellingen georganiseerd;
er worden groepsrondleidingen gegeven;
er wordt minimaal één project verwezenlijkt dat op het onderwijs is afgestemd;
het museum houdt de aanwezige collectie in stand;
het museum verstrekt informatie over het museum en haar activiteiten en zorgt voor de
verschijning en de verspreiding van het museumperiodiek ‘Krimpenerwaardnieuws’.
De exacte aantallen van de prestatiekenmerken worden jaarlijks in een overeenkomst vastgelegd.
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C. Vereniging tot beheer van de N.V.M. spoorbaan Stormpolder
Om voor subsidie in aanmerking te komen dient de Vereniging tot beheer van de N.V.M. spoorbaan
Stormpolder:
1. beheer te plegen op de Modelspoorbaan in Krimpen aan den IJssel;
2. in de periode van mei t/m oktober de spoorbaan minimaal maandelijks te gebruiken;
3. jaarlijks een open dag te organiseren;
4. alle activiteiten gratis en voor iedereen vrij toegankelijk aan te bieden.
Specifieke criteria
n.v.t.
Erkenningsubsidie
Bij de aanvraag voor een erkenningsubsidie dienen alle in de ‘Algemene subsidieverordening 2018’
genoemde bescheiden aangeleverd te worden.
Projectsubsidies
Het is mogelijk om binnen dit beleidsterrein voor de uitvoering van projecten een projectsubsidie te
ontvangen. De projecten moeten voldoen aan de volgende criteria:
1. De activiteit sluit aan bij gemeentelijk beleid en mag hier niet mee in strijd zijn.
2. Er is sprake van een activiteit:
a. met een eenmalig karakter;
b. die binnen een beperkt tijdvak wordt uitgevoerd;
c. die gericht is op het stimuleren van maatschappelijke, educatieve, sportieve of culturele
activiteiten;
d. die bestemd is voor de doelgroep jongeren, senioren, minderheden of mensen met een
beperking.
3. Het project moet een bijdrage leveren aan minimaal één van de volgende doelstellingen:
a. achterstanden terugbrengen;
b. meer samenwerking en samenhang tussen welzijns-, sport- en maatschappelijke instellingen;
c. toename van de zelfredzaamheid van de doelgroep jongeren, senioren, minderheden of men
sen met een beperking;
d. bevordering van integratie en participatie van de doelgroepen in de Krimpense samenleving;
e. meer sociale samenhang en gemeenschapszin op wijk- en buurtniveau;
f. verbetering van de laagdrempeligheid van voorzieningen en veiligheid op buurt- en wijkniveau;
g. meer leden die zich aansluiten bij organisaties en verenigingen;
h. vernieuwend;
i. stimulerend voor een grote groep mensen (minimaal 30);
j. promotie van de gemeente Krimpen aan den IJssel op regionaal of landelijk niveau;
k. het starten van een nieuwe organisatie, waarvoor draagvlak is binnen de Krimpense gemeen
schap, met als doelstelling om één van de beleidsprioriteiten van de gemeenteraad uit te voeren.

Verdeelsleutel
1. De gemeenteraad stelt met de vaststelling van de programmabegroting het subsidieplafond vast.
2. De jaarlijkse subsidie bestaat uit:
A. Historische Kring Krimpen:
Vast bedrag
B. Streekmuseum Krimpenerwaard:
Vast bedrag
C. Vereniging tot beheer van de N.V.M. spoorbaan Stormpolder
Vast bedrag
E. Krimpenerkunstwaard:
Vast bedrag
3. Het college bepaalt elk jaar of de subsidie in aanmerking komt voor indexering.
4. Aanvragen voor projectsubsidie worden in volgorde van binnenkomst afgehandeld tot dat het
subsidieplafond is bereikt. Per aanvraag wordt de te verlenen maximale subsidie vastgesteld. Het
aantal te honoreren projecten wordt per aanvraag en/of per organisatie vastgesteld op grond van
de subsidiecriteria.
5. Indien er meer wordt aangevraagd dan beschikbaar is, dan wordt eerst berekend hoeveel
middelen voor de budgetsubsidie nodig zijn. Het restant bedrag wordt procentueel – op basis van
voorgaande jaren – verdeeld over de overige aanvragen.

