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Uitgangspuntennotitie harmonisatie subsidie- en accommodatiebeleid voormalige gemeenten 
Margraten en Eijsden vanaf 2013 

 
De per 1 januari 2011 tot stand gekomen fusie tussen de voormalige gemeenten Eijsden en 
Margraten brengt met zich mee dat de bestaande subsidieverordeningen van de voormalige 
gemeenten Eijsden en Margraten uiterlijk per 1 januari 2013 geharmoniseerd moeten zijn.  
 
In dit overzicht vindt u de voorgestelde uitgangspunten om te komen tot het vaststellen van de 
subsidies per 1 januari 2013.  
In de bij het overzicht behorende bijlage zijn deze uitgangspunten vertaald in de subsidiebedragen per 
segment/vereniging.  
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SEGMENT MUZIEK 
 

 
Harmonieën en fanfares  
 
Huidige situatie 
Voormalige gemeente Margraten: 

- een vast bedrag van € 10.850,- bij meer dan 40 leden; 
- een vast bedrag van € 2.609,- bij minder dan 40 leden; 
- een bijdrage in de kosten voor muziekonderwijs; 
- subsidie in de huisvestingscomponent gebaseerd op de Nota gemeenschapshuizen. 

 
Voormalige gemeente Eijsden: 

- een vast bedrag van € 9.394,- per harmonie (inclusief een huisvestingscomponent): 
- een bijdrage in het aantal leden: 

a.  100 leden  €   3.522,-; 
b. 101-175 leden  €   7.045,-; 
c. 176-250 leden € 14.089,-; 
d. 251   € 18.786,-. 

 
Nieuwe situatie 
Voorgesteld wordt: 
per hafavereniging een vast bedrag toe te kennen plus een bedrag per lid op basis van bandbreedte. 
Het aantal leden per vereniging waarvoor subsidie kan worden ontvangen is vastgesteld in 
samenspraak met de verenigingen. Een meerderheid van de verenigingen kon zich vinden in het 
voorstel gebruik te maken van de jaarrekening/factuur van de Limburgse Bond voor 
Muziekgezelschappen (LBM). Op genoemde jaarrekening wordt het aantal leden waarvoor 
contributieafdracht plaatsvindt aan de LBM vermeld. 
In de voorgestelde grondslag zijn de kosten voor muziekonderwijs verdisconteerd: de vereniging kan 
zelf bepalen op welke wijze zij invulling wil geven aan het muziekonderwijs. 
 
 
Huisvesting hafaverenigingen 
 
Huidige situatie 
Voor wat betreft de huisvesting maken alle hafaverenigingen in Eijsden-Margraten voor training en het 
geven van uitvoeringen gebruik van gemeenschapshuizen. De eigendom van de 
gemeenschapshuizen is in handen van de harmonie/fanfare zelf (Banholt, Eckelrade, Mheer, 
Noorbeek, Sint Geertruid) of daarvoor in het leven geroepen stichtingen die nauw gelieerd zijn met de 
hafa verenigingen (Eijsden, Gronsveld, Cadier en Keer, Bemelen, Margraten). Op grond van de door 
de Raad van de voormalige gemeente Margraten vastgestelde Nota gemeenschapshuizen kunnen 11 
in de voormalige gemeente Margraten gevestigde gemeenschapshuizen in een periode van 11 jaar 
een subsidie (afgerond € 5.500,- per jaar) ontvangen voor het groot onderhoud van hun 
accommodaties. De subsidie bedraagt sinds de structurele verhoging in 2009 € 60.716,- (2012). 
Gemeenschapshuizen kunnen in de 11-jarige periode vanaf het door hen gekozen startjaar voor het in 
dát startjaar geldend bedrag in aanmerking komen. Het staat hen daarbij vrij dat gefaseerd of in één 
keer te doen. In enig jaar niet aangesproken subsidies worden toegevoegd aan de Reserve 
Gemeenschapshuizen waar vervolgens uit kan worden geput in de jaren dat meerdere aanvragen 
worden ingediend. Volgens deze systematiek kunnen alle gemeenschapshuizen in een periode van 
11 jaar in aanmerking komen voor subsidie.  
De subsidies van de drie in Eijsden gevestigde hafa verenigingen bevatten van oudsher een 
huisvestingscomponent. De Koninklijke Oude Harmonie, de Koninklijke Harmonie Sainte Cécile en de 
Koninklijke Harmonie Gronsveld zijn ‘gehuisvest’ in respectievelijk de Harmoniezaal K.O.H., het 
Cultureel Centrum en het gemeenschapshuis Gronsveld. De eigendom van de in Eijsden gelegen 
accommodaties is in handen van stichtingen. De hoogte van de in de huidige subsidie opgesloten 
huurcomponent is niet meer te achterhalen.  
 
Nieuwe situatie 
Voorgesteld wordt: 
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de systematiek volgens de nota gemeenschapshuizen van de voormalige gemeente Margraten uit te 
breiden naar de 3 harmoniezalen annex gemeenschapshuizen in de voormalige gemeente Eijsden. 
Daarmee worden de nu nog 14 harmoniezalen annex gemeenschapshuizen in Eijsden-Margraten op 
eenzelfde wijze financieel ondersteund. Vanwege het uitgangspunt van budgettaire neutraliteit bij het 
harmonisatieproces zal de uitbreiding van 11 naar 14 harmoniezalen/gemeenschapshuizen met zich 
meebrengen, dat de beschikbare middelen per accommodatie dalen van jaarlijks € 5.500 naar 
€ 4.300.     
 
 
Individueel muziekonderwijs 
 
Huidige situatie 
De voormalige gemeente Margraten subsidieert geen individueel muziekonderwijs (afbouw heeft 
plaatsgevonden in 2006). De voormalige gemeente Eijsden heeft een budget ad € 19.893,- 
beschikbaar voor individueel muziekonderwijs (36 leerlingen, < 18 jaar).  
 
Nieuwe situatie 
Voorgesteld wordt: 
inwoners van Eijsden-Margraten < 18 jaar een subsidie te verstrekken in het volgen van individueel 
muziekonderwijs, waarbij het totale bedrag € 20.000,- per jaar bedraagt. 
 
Kumulus is in januari 2012 is gestart met de programmering en het vaststellen van de tarieven voor 
het schooljaar 2012-2013. In mei daaropvolgend worden de leerlingen hiervan op de hoogte gesteld. 
Aanpassing voor wat betreft herverdeling (beschikbaar budget verdelen over alle leerlingen in 
Eijsden-Margraten die momenteel individueel muziekonderwijs volgen, totaal 65) is derhalve pas 
mogelijk met ingang van schooljaar 2013-2014. Als gevolg hiervan zal over de periode 1 januari 2013 
tot begin schooljaar 2013-2014 voor de leerlingen uit de voormalige gemeente Margraten (29) het 
verstrekken van een bijdrage gelijk aan de bijdrage die de leerlingen uit de voormalige gemeente 
Eijsden extra kosten rond € 9.700,- met zich meebrengen.  
 
 
Zangkoren 
 
Huidige situatie 
Voormalige gemeente Margraten: 

- een vast bedrag ad € 675,- voor een koor in één kern actief; 
- een cast bedrag ad € 505,- voor meer dan één koor in een kern actief;  
- € 600,- voor een jeugd- jongeren- of kinderkoor. 
 

Voormalige gemeente Eijsden: 
- een vast bedrag ad € 838,- voor een volwassen- en jongerenkoor; 
- een vast bedrag ad € 359,- per kinderkoor. 

 
Nieuwe situatie 
Voorgesteld wordt: 
totaal beschikbaar bedrag middelen: een vast bedrag per zangkoor. 
 
Voorwaarden 
Minimaal 15 leden per vereniging, jaarlijkse activiteiten. 
 
 
Orgelconcerten/Korendag 
 
Huidige situatie 
De subsidiebedragen zijn voor beide voormalige gemeenten niet vastgelegd in de verordeningen 
(historisch gegroeide budgetten). 
 
 
Nieuwe situatie 
Voorgesteld wordt: 
totaal beschikbaar bedrag middelen: een vast bedrag per orgelconcert. 
Stichting Korentreffen: betreft een eenmalige jaarlijkse activiteit (waarderingssubsidie): handhaven 
 
Voorwaarden 
Jaarlijks 2 orgelconcerten en 1 korendag organiseren. 
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SEGMENT KUNST EN CULTUUR 
 
 
Schutterijen 
 
Huidige situatie 
Voormalige gemeente Margraten: 

- een vast bedrag ad € 2.750,-;  
- een bijdrage per jeugdlid ad € 75,-; 
- zowel Hafa als schutterijen konden conform de subsidieverordening voormalige gemeente 

Margraten voor subsidie muziekonderwijs in aanmerking komen.  
 
Voormalige gemeente Eijsden: 

- vast bedrag ad € 2.635,-. 
 
Nieuwe situatie 
Voorgesteld wordt: 
totaal beschikbaar bedrag middelen: een vast bedrag per schutterij. Dit bedrag is een all-in bedrag, 
dus inclusief een bijdrage voor eventueel muziekonderwijs. Schutterijen kunnen zelf een afweging 
maken hoe zij dit onderwijs vormgeven. 
 
Voorwaarden 
Minimaal 1x per jaar een activiteit, minimaal 15 leden per vereniging. 
 
 
Toneel 
 
Huidige situatie 
Voormalige gemeente Margraten: 

- vast bedrag ad € 675,-. 
 
Voormalige gemeente Eijsden: 

- vast bedrag ad € 1.797,-. 
 
Nieuwe situatie 
Voorgesteld wordt: 
totaal beschikbaar bedrag middelen: een vast bedrag per vereniging. 
 
Voorwaarden 
Minimaal 10 leden, activiteiten moeten met enige regelmaat plaatsvinden. 
 
 
Dans 
 
Huidige situatie 
Voormalige gemeente Margraten: 

- vast bedrag ad € 470,-; 
- een bedrag per jeugdlid ad € 20,25. 

 
In de voormalige gemeente Eijsden zijn geen dansverenigingen die een subsidie hebben 
aangevraagd. 
 
Nieuwe situatie 
Voorgesteld wordt: 
totaal beschikbaar bedrag middelen: een vast bedrag per vereniging plus een bedrag per jeugdlid 
gebaseerd op bandbreedte. 
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Culturele activiteiten 
 
Huidige situatie 
Voormalige gemeente Margraten:  
de subsidie voor deze activiteiten wordt bepaald op grond van artikel 50: overige subsidies. De 
subsidie bedraagt een nader door burgemeester en wethouders vast te stellen bedrag.   
 
Voormalige gemeente Eijsden: 
de subsidie wordt vastgesteld op basis van de beleidsregel voor stimuleringssubsidies. De subsidie 
wordt vastgesteld op 25% van de goedgekeurde kosten van de te organiseren activiteiten op basis 
van de lijst ‘subsidiabele exploitatie-uitgaven’. 
 
Nieuwe situatie 
Voorgesteld wordt: 
de huidige subsidies te handhaven als ‘waarderingssubsidie’. 
 
Voorwaarden 
Activiteiten moeten met regelmaat plaatsvinden. 
 
 
Carnaval 
 
Huidige situatie 
Voormalige gemeente Margraten: 

- een vast bedrag ad € 400,-;  
- vast bedrag jeugdcarnaval ad € 165,-. 

 
Voormalige gemeente Eijsden: 

- een vast bedrag ad € 838,-; 
- vast bedrag jeugdcarnaval ad € 359,- 

 
Nieuwe situatie 
Voorgesteld wordt: 
volwassenencarnaval: totaal beschikbaar bedrag middelen: vast bedrag per vereniging; 
jeugdcarnaval: totaal beschikbaar bedrag middelen: vast bedrag per vereniging. 
 
NB: verenigingen die een jeugdafdeling als onderdeel hebben worden in de huidige situatie niet voor 
deze component gesubsidieerd. In de nieuwe situatie is deze lijn doorgezet omdat een inhoudelijke 
toets nu niet aan de orde is.  
 
 
Jonkheden 
 
Huidige situatie 
Voormalige gemeente Margraten: 

- een vast bedrag ad € 400,-, waarbij de bepaling is opgenomen dat slechts één vereniging per 
kern/ buurtschap wordt gesubsidieerd. 

 
Voormalige gemeente Eijsden: subsidiëring van jonkheden niet van toepassing. 
 
Nieuwe situatie 
Voorgesteld wordt: 
een vast bedrag per vereniging waarbij de bepaling voor wat betreft het maximaal subsidiëren van één 
vereniging per kern of buurtschap gehandhaafd blijft.  
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Heemkunde/natuur/wegkruisen 
 
Huidige situatie 
Voormalige gemeente Margraten: 

- In stand houden veldkruisen en kapellen:  
a. een vast bedrag ad € 985,- als het werkgebied tenminste drie kernen omvat; 
b. een vast bedrag ad € 420,- als het werkgebied tenminste twee kernen omvat. 

- Heemkundeverenigingen:   
a. Een vast bedrag ad € 450,-;  
b. een bedrag per jeugdlid ad € 30,-. 

- Natuurverenigingen:  
a. Een vast bedrag voor IVN ad € 450,-; 
b. een bedrag per jeugdlid ad € 30,-.  

 
Voormalige gemeente Eijsden: 

- In stand houden kruisen en kapellen: geen grondslag aanwezig. 
- Heemkundeverenigingen/natuurverenigingen: 

a. vast bedrag (bedrag is niet bepaald: Stg. Grueles ontvangt € 2.557,-, IVN ontvangt            
€ 352,-); 

b. een bijdrage voor jeugdleden: < 50: € 235,-, 50 – 100: € 352,-; > 100: 470,-. 
 
Nieuwe situatie 
Voorgesteld wordt: 
verenigingen instandhouding kruisen en kapellen: vast bedrag per kern ten behoeve van het 
werkgebied van de vereniging. 
 
Heemkundeverenigingen: 
totaal beschikbaar bedrag middelen: vast bedrag per vereniging. 
 
Natuurverenigingen: 
vast bedrag per vereniging plus een bedrag per jeugdlid gebaseerd op bandbreedte. 
 

T.a.v. stichtingen voor het in stand houden van kruisen en kapellen heeft de gemeente de suggestie 
aan de stichtingen meegegeven na te denken over het vormen van één stichting geldend voor de 
gehele gemeente. 

 
 
St. Nicolaasviering 
 
Huidige situatie 
Voormalige gemeente Margraten: subsidie gebaseerd op grootte van de kern, variërend van  

- € 100,- voor de kleinste kernen tot  
- € 400,- voor de grootste kernen. 
 

Voormalige gemeente Eijsden: activiteiten niet gesubsidieerd. 
 
Nieuwe situatie 
Voorgesteld wordt: 
subsidie verstrekken op basis van kerngrootte: 

- vast bedrag voor kernen met minder dan 600 inwoners;  
- vast bedrag voor kernen met een aantal inwoners tussen 600 en 1.500;  
- vast bedrag voor kernen met meer dan 1.500 inwoners. 
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Kern                           Aantal inwoners 
 
Banholt    1.014 
Bemelen      583 
Cadier en Keer   3.581 
Eckelrade                        574 
Eijsden                        4.420 
Gronsveld                2.403 
Margraten                 3.796 
Mariadorp   2.773 
Mheer                    960 
Noorbeek                   1.091 
Oost-Maarland                 957 
Rijckholt                           726 
Scheulder                   329 
Sint Geertruid            1.381 
Withuis/Mesch                 423 
 
 
Koninginnedag 
 
Huidige situatie 
Voormalige gemeente Margraten: subsidie gebaseerd op kerngrootte:  

- € 300,- voor de kleinste kernen tot  
- € 600,- voor de grootste kernen. 
 

Voormalige gemeente Eijsden: jaarlijks een vast bedrag aan maximaal één vereniging per kern 
variërend van € 680,- tot € 1.158,-. 
 
Nieuwe situatie 
Voorgesteld wordt: 
subsidie verstrekken op basis van kerngrootte: 

- vast bedrag voor kernen met minder dan 600 inwoners;  
- vast bedrag voor kernen met een aantal inwoners tussen 600 en 1.500;  
- vast bedrag voor kernen met meer dan 1.500 inwoners. 

 
Er wordt maximaal één vereniging per kern gesubsidieerd.   
 
Kern                           Aantal inwoners 
 
Banholt    1.014 
Bemelen      583 
Cadier en Keer   3.581 
Eckelrade                        574 
Eijsden                        4.420 
Gronsveld                2.403 
Margraten                 3.796 
Mariadorp   2.773 
Mheer                    960 
Noorbeek                   1.091 
Oost-Maarland                 957 
Rijckholt                           726 
Scheulder                   329 
Sint Geertruid            1.381 
Withuis/Mesch                 423 
 
 
Afrikacentrum 
 
Per 1 september 2012 vertrokken uit de gemeente, subsidie valt vrij. 
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SEGMENT SPORT 
 
 
Binnensport 
 
Huidige situatie 
Voormalige gemeente Margraten: 

- vast bedrag ad € 450,-; 
- bedrag per jeugdlid ad € 27,-; 
- denksporten:  
- vast bedrag ad € 450,-. 
-  

Voormalige gemeente Eijsden: 
- vaste bedragen, variërend van € 117,- tot € 3.757,-; 
- bedrag per jeugdlid gebaseerd op bandbreedte. 

 
Nieuwe situatie 
de verschillende binnensportverenigingen maken gebruik van gymzalen, sporthallen, het zwembad en 
een ruimte naast het zwembad.  
In de huidige situatie zijn de huurtarieven voor de gymzalen en sporthallen in de voormalige 
gemeenten Margraten en Eijsden verschillend. Per 1 januari 2013 zal dit verschil echter zijn 
opgeheven met als gevolg dat in de subsidiesfeer de tarieven buiten beschouwing kunnen worden 
gelaten. 
 
Het totaal beschikbare subsidiebudget voor de binnensportverenigingen bedraagt € 20.500,-. Hierbij 
zijn de subsidies voor de krachtsportvereniging, de zwemclub en de schaakverenigingen buiten 
beschouwing gelaten.  
 
Voorgesteld wordt: 

- een vast bedrag ad € 450,- per vereniging met daarnaast een bedrag voor jeugdleden 
verdeeld over drie bandbreedtes; 

- het totaalbedrag van de schaakverenigingen ad 929,- te middelen: € 465,- per vereniging;  
- de bedragen voor de zwemvereniging en de krachtsportvereniging op gelijk niveau te 

handhaven. 
 
 
Buitensport 
 
Huidige situatie 
Voormalige gemeente Margraten: veld-  en buitensporten (voetbal, tennis, hockey, handboogsport en 
rijverenigingen): 

- een vast bedrag ad € 700,-; 
- een bedrag per jeugdlid ad € 27,-; 
- een huursubsidie afhankelijk van de tak van sport en de overeenkomst. 

 
Voormalige gemeente Eijsden: veld- en buitensporten (voetbal, tennis): 

- een gedifferentieerd bedrag per vereniging, variërend van € 7.514,- tot € 32.049,-;  
- een bedrag voor een bandbreedte aan jeugdleden, per breedte variërend van € 1.409,- tot 

€ 2.348,-. 
De atletiek- en de jeu de boules verenigingen krijgen een vast bedrag per vereniging. 
 
Nieuwe situatie 
uitgangspunt is om een zo eenvoudig en eenduidig mogelijke structuur vast te stellen, waarbij het 
‘rondpompen’ van middelen zo veel mogelijk wordt vermeden. 
Beide voormalige gemeenten ontvangen jaarlijks een bepaald huurbedrag van de verenigingen voor 
gebruik van in eigendom van de gemeente zijnde accommodaties, maar daar staat weer een uit te 
keren subsidie door de gemeente aan de verenigingen tegenover.  
 
Voorgesteld wordt: 
de jaarlijkse netto ontvangst voor de gemeente als uitgangspunt te nemen, dus totaal betaalde huur 
door de verenigingen minus het totaal door de verenigingen te ontvangen subsidie. Vervolgens zijn 
netto genormeerde huurprijzen/eenheidsprijzen vastgesteld voor wedstrijdvelden, trainingsvelden, 
oefenhoeken, gravelbanen, kunstgrasbanen, oefenkooien en m2 vloeroppervlak, zodanig dat de totaal 
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te ontvangen huur van de verenigingen voor deze verschillende onderdelen (wedstrijdvelden, 
trainingsvelden etc.) gelijk is aan de jaarlijkse netto ontvangst voor de gemeente.  
 
Voor de beide handboogschutterijen wordt alleen huur gerekend voor het m2 vloeroppervlak. De 
gemeente heeft geen rol in het onderhoud van de schietbanen. 
 
 

Vereniging Huidig 
subsidie 
in € 

Huidige 
huurinkomst 
in € 

Huidige netto 
ontvangst 
gemeente in € 

Voetbal  197.577 242.546 44.969 

Tennis   44.598   71.513 26.915 

Hockey   38.088   38.524      436 

HBS     8.088      9.674   1.586 

Totaal 288.351 363.892 73.906 

 
 
Sport overig 

 
Huidige situatie 
De jeu de boules vereniging en de atletiekvereniging (voormalige gemeente Eijsden) ontvangen een 
vast bedrag per jaar. De rijverenigingen ontvangen een vast bedrag plus een bedrag per jeugdlid.   

 
Nieuwe situatie 
Voorgesteld wordt: 
De subsidies ten behoeve van de rijverenigingen en de atletiekvereniging te middelen en vast te 
stellen op een vast bedrag, de subsidie ten behoeve van de jeu de boulesvereniging te handhaven op 
het huidige niveau. 

 
Sportevenementen 
 
Huidige situatie 
Zowel in de voormalige gemeente Margraten als in de voormalige gemeente Eijsden zijn voor de 
sportevenementen vaste bedragen gereserveerd. 
 
Nieuwe situatie 
Voorgesteld wordt: 
de subsidies op het huidige niveau te handhaven. 
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SEGMENT JEUGD- EN JONGERENWERK 
 

 
Jeugd- en jongerenwerk 
 
Huidige situatie 
Voormalige gemeente Margraten: 
Bij een frequentie van activiteiten van eenmaal per week: 

- vast bedrag ad € 590,-; 
- een bedrag per jeugdlid ad € 27,-. 

Bij een frequentie van activiteiten van gemiddeld eenmaal per 2 of 3 weken:  
- vast bedrag ad € 295,-; 
- een bedrag per jeugdlid € 13,50. 
-  

Voormalige gemeente Eijsden: 
- vast bedrag (inclusief huisvestingskosten). De vaste bedragen zijn niet uniform; 
- een bijdrage in het aantal jeugdleden gebaseerd op bandbreedte: < 50: € 243,-,                     

50 – 100: € 352,-, > 100: € 486,-. 
 
Voor wat betreft de subsidiëring van het jeugd- en jongerenwerk kan worden geconstateerd dat: 

- er substantiële verschillen in subsidiebedragen/eigendomssituatie jeugdgebouwen per 
vereniging bestaan; 

- sommige verenigingen subsidie in huur ontvangen, de huurbedragen zijn echter niet 
eenduidig. 

 
Met de jeugdverenigingen is tijdens de informatieavond afgesproken dat met hen nog nader overleg 
zal plaatsvinden. Deze afspraken zijn gepland eind augustus/ begin september 2012.  
 
Nieuwe situatie 
Voorgesteld wordt: 
de subsidie op het huidige niveau te handhaven en als vaste bedragen opnemen. 
 
 
Kindervakantiewerk 
 
Huidige situatie 
Voormalige gemeente Margraten: 

- een vaste subsidie van € 1.275,- wanneer er sprake was van de organisatie van activiteiten 
gedurende een week. 

 
Voormalige gemeente Eijsden:  
vast bedrag ad € 352,- per vaste jaarlijkse activiteit tijdens vakanties en Roefeldag. Op deze bedragen 
wordt geen aanspraak gemaakt. 
 
Nieuwe situatie 
Voorgesteld wordt: 
een vast bedrag per vereniging. 
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SEGMENT OUDERENWERK 
 
 
Ouderenwerk 
 
Huidige situatie 
Voormalige gemeente Margraten:  

- een vast bedrag ad € 450,-; 
- een bedrag per lid (ouder dan 60) ad € 5,50. 
 

Voormalige gemeente Eijsden:  
- een vast bedrag ad€ 1.174,-; 
- een bedrag per lid gebaseerd op bandbreedte: < 60: € 470,-, 60 – 120: € 705,-,                        

> 120: € 1.174,-. 
 
Nieuwe situatie 
Voorgesteld wordt: 
een vast bedrag per vereniging plus een bedrag per lid, gebaseerd op bandbreedte. 

 
De subsidies van de Dag van de ouderen Eijsden en het Open ouderenwerk Margraten zijn 
incidentele activiteiten.  
 
Voorgesteld wordt: 
de subsidies van de Dag van de ouderen Eijsden en het Open ouderenwerk Margraten op het huidige 
niveau te handhaven. 
 
 
Voorzieningen gehandicapten/ouderenbeleid 
 
Huidige situatie 
De subsidies voor de betreffende organisaties zijn niet gebaseerd op grondslagen opgenomen in de 
verordeningen of beleidsregels (ad hoc bepaald). 
 
Nieuwe situatie 
Voorgesteld wordt: 
de subsidies op het huidige niveau te handhaven. 
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SEGMENT OVERIG 
 
 
Emancipatie/ Vrouwenverenigingen 
 
Huidige situatie 
Voormalige gemeente Margraten: 

- voor verenigingen aangesloten bij een overkoepelende organisatie uit een vast bedrag ad       
€ 450,- plus een bedrag per lid ad € 5,50;  

- voor instellingen die niet aangesloten waren bij een overkoepelende organisatie een vast 
bedrag ad € 225,- en daarnaast een bedrag per lid ad € 3,25; 

Voormalige gemeente Eijsden: 
- een vast bedrag ad € 705,- per vereniging; 
- een bijdrage in het aantal leden. 

 
Nieuwe situatie 
Voorgesteld wordt: 
een vast bedrag plus een ledensubsidie gebaseerd op  bandbreedte. 
 
Voorwaarden 
Minimaal 15 leden, regelmatig activiteiten. 
 
 
Parochies 
 
Huidige situatie 
Voormalige gemeente Margraten: 

- vast bedrag ad € 850,-; 
- een bedrag per parochiaan ad € 0,55. 
 

Voormalige gemeente Eijsden:  
subsidie voor zeven plaatselijke kerkgenootschappen met bedragen variërend van € 454,00 tot           
€ 1.634,-. 
 
Nieuwe situatie 
Voorgesteld wordt: 
een vast bedrag op basis van inwoneraantal per kern < of gelijk aan 1.000 inwoners; 
een vast bedrag op basis van inwoneraantal per kern tussen 1.000 – 3.000 inwoners;        
een vast bedrag op basis van inwoneraantal per kern  > 3.000 inwoners.                    
 
Voorgesteld wordt: 
de subsidies voor de Protestantse gemeente en parochie Terlinden op het huidige niveau te 
handhaven.   
 
 
Basisgezondheidszorg 
 
EHBO verenigingen 
 
Huidige situatie 
Voormalige gemeente Margraten: 

- een vast bedrag op basis van kerngrootte: € 422,- of € 845,-. 
 
Voormalige gemeente Eijsden: 

- een vast bedrag ad € 940,-.  
 
Nieuwe situatie 
Voorgesteld wordt: 

een vast bedrag per kern/werkgebied  3000 inwoners: € 600,-; 
een vast bedrag per kern/werkgebied 3000 – 4000 inwoners: € 850,-; 
een vast bedrag per kern/werkgebied  4000 inwoners: € 950,-. 
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Organisaties gezondheidszorg  
 
Huidige situatie 
Voormalige gemeente Margraten: 

- vrijwilligersorganisaties: geen grondslag opgenomen, subsidiëring op basis van 
waarderingssubsidie; 

- professionele organisaties: limitatief opgesomd: Mondriaan Zorggroep en St Slachtofferhulp 
Nederland ontvangen subsidie op basis van inwoneraantal. 

 
Voormalige gemeente Eijsden: 

- vast bedrag ad € 2.731,- voor het Rode kruis afd. Maas en Heuvelland, vast bedrag voor de 
Zonnebloem ad € 186,-; 

- overige organisaties: geen grondslag aanwezig. 
 
Nieuwe situatie  
Voorgesteld wordt: 

- een vast bedrag per vrijwilligersvereniging, de subsidie voor het Rode Kruis ongewijzigd 
voortzetten (€ 2.731,-); 

- professionele organisaties: huidige situatie ongewijzigd voortzetten. 
 
 
Vluchtelingenwerk 
 
Huidige situatie 
Voormalige gemeente Margraten: 
subsidies ad hoc op basis van de Nota ontwikkelingssamenwerking Margraten waarvan het 
beschikbare budget € 2.269,-- per jaar is. 
 
Voormalige gemeente Eijsden: 
Subsidies ten behoeve van een aantal instellingen met een maximum van € 1.389,- per vereniging (6) 
per jaar op basis van de Beleidsregel voor subsidie humanitaire hulp en ontwikkelingssamenwerking. 
 
Nieuwe situatie 
Voorgesteld wordt: 
het totale beschikbare bedrag op te nemen in de nieuwe subsidieverordening in de vorm van een 
beleidsregel, waarbij een vast bedrag per organisatie wordt verleend. 
 
 
Beleidsregel hulpacties/ hulp bij rampen 

 
Het college van de gemeente Eijsden-Margraten heeft op 29 november 2011 besloten in te stemmen 
met de Beleidsregel hulpacties. De raad van de gemeente Eijsden-Margraten heeft op  20 december 
2011 kennisgenomen van genoemde beleidsregel: 

- ingeval van openstelling van giro 555 (of een ander nummer) door de Stichting 
Hulporganisaties over te gaan tot het verlenen van een bijdrage van € 5.000,-; 

- de bijdrage ten laste van de post Onvoorzien te brengen; 
- de raad vooraf te informeren over deze bijdrage. 

 
 
Vrijwilligerswerk 
 
Huidige situatie 
Voormalige gemeente Margraten:  

- een vast bedrag ad € 1.826,-; 
- een bedrag van € 52,- per vrijwilliger met een maximum van € 1.250,-. 

Wegens ontoereikendheid van genoemd maximum is ten behoeve van de Vrijwillige hulpdienst 
inmiddels een totaalbedrag opgenomen in de begroting van € 7.307,31. 
 
Daarnaast is er een Beleidsregel Stimuleringsfonds voor vrijwilligerswerk, budget € 3.750,-. Dit bedrag 
is abusievelijk niet opgenomen in het totaalbudget subsidies ad € 931.400,-. Het fonds kan worden 
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aangewend voor het verlenen van subsidie voor activiteiten die in het bijzonder ten doel hebben het 
werven en behouden van vrijwilligers dan wel het experimenteren met innoverend vrijwilligersbeleid. 
 
Voormalige gemeente Eijsden: 
Subsidie ten behoeve van de Informele zorggroep Eijsden: 

- een vast bedrag van € 4.000,- (inzet door de stichting Trajekt); 
- een bedrag ad € 4.100,- voor maaltijdvoorziening. Dit bedrag is niet opgenomen in het 

totaalbudget subsidie vrijwilligersorganisaties. 
 
Nieuwe situatie 
Voorgesteld wordt: 

- huidige situatie te handhaven, budgetten Vrijwillige hulpdienst, Informele zorggroep Eijsden en 
maaltijdvoorziening zijn verwerkt in het door de gemeenteraad op 19 juni 2012 vastgestelde 
Wmo-beleidsplan ‘Meer voor Elkaar’; 

- de Beleidsregel Stimuleringsfonds voor vrijwilligerswerk in de huidige vorm te handhaven. 
 
 
Jubilea en Kampioenschappen  
 
Huidige situatie 
Voormalige gemeente Margraten: 

- bij een 25-jarig jubileum van een instelling of een veelvoud daarvan € 130,-; 
- aan een carnavalsvereniging in het kader van een 11-jarig jubileum of veelvoud daarvan          

€ 65,-; 
- bij kampioenschappen van een instelling (onder voorwaarden) € 130,-; 
- bij kampioenschappen van individuele leden max. € 45,-. 
-  

Voormalige gemeente Eijsden: 
- bij een jubileum: 

a.  25 jarig jubileum: € 46,-;  
b.  40 jarig jubileum: € 69,-;  
c.  50 jarig jubileum: € 91,-;  
d.  periode 25 jaar boven 50-jarig jubileum: max. € 137,-; 

- aan een carnavalsvereniging in het kader van een 11-jarig jubileum  of veelvoud daarvan       
€ 23,-, voor een veelvoud van 11 jaar max. € 137,-; 

- aan een bejaardenvereniging bij een 5-jarig jubileum dan wel een veelvoud van 5 jaar max.    
€ 227,- 

- voor concoursen, wedstrijden, kampioenschappen voor verenigingen op: 
a. regionaal niveau: € 227,00; 
b. provinciaal niveau: € 409,-; 
c. (inter-) nationaal niveau: € 454,-. 

  
Nieuwe situatie 
Voorgesteld wordt: 
uit te gaan van een eenvoudiger en uniform systeem waarbij de subsidies voor jubilea en 
kampioenschappen als volgt worden bepaald: 

- een vast bedrag bij een 25- jarig jubileum of een veelvoud daarvan; 
- een vast bedrag aan een carnavalsvereniging in het kader van een 11-jarig jubileum of 

veelvoud daarvan;  
- een vast bedrag voor kampioenschappen van verenigingen (onder voorwaarden); 
- een vast bedrag bij kampioenschappen van individuele leden. 

 
 
Gedenkboeken 
 
Huidige situatie 
Voormalige gemeente Margraten: 
Beleidsregel bijdrage in gedenkboeken: 

- subsidiëring c.q. bijdragen in de kosten voor een boekwerk in het kader van een eeuwfeest, 
bevrijdingsfeest, studies betrekking hebbend op voormalig Margraten etc.; 

- waarbij een garantiesubsidie wordt verleend ter hoogte van 25% van de ongedekte kosten 
met een maximum van € 1.200,-. 

 
Voormalige gemeente Eijsden: 
Geen grondslagen vastgesteld. 
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Nieuwe situatie 
Voorgesteld wordt: 
de Beleidsregel bijdrage in gedenkboeken van de voormalige gemeente Margraten onder te brengen 
bij de Beleidsregel incidentele subsidieverzoeken (zie hierna) waarbij de bepaling over de maximale 
bijdrage voor deze activiteit gehandhaafd blijft.  
 
 
Incidentele subsidies 
 
Huidige situatie 
Voormalige gemeente Margraten:  
Beleidsregel incidentele subsidieverzoeken welzijnswerk Margraten:  
bestemd voor subsidie die wordt aangevraagd door een instelling die niet op grond van de 
Subsidieverordening welzijnswerk Margraten of een andere verordening een subsidie ontvangt van de 
gemeente Margraten en zich kenmerkt door haar eenmalige karakter óf subsidie die wordt 
aangevraagd door een structureel gesubsidieerde instelling voor een incidentele en eenmalige 
activiteit die niet behoort tot de activiteiten waarvoor reeds de structurele subsidie wordt ontvangen. 
 
Beschikbaar budget: € 8.434,-. 
 
Voormalige gemeente Eijsden: 
Beleidsregel voor waarderingssubsidie Eijsden: voor aanvragen subsidie voor 
activiteiten/evenementen: 

- met een incidenteel karakter; 
- die een bijdrage leveren aan de vernieuwing van het desbetreffende werkveld en/of 
- die gericht zijn op de ontwikkeling en stimulering van verenigingsnetwerken en/of 
- die in belangrijke mate bijdragen aan de verwezenlijking van de gemeentelijke 

beleidsdoelstellingen en/of de pr of het aanzien van de gemeente Eijsden; 
- de subsidie bedraagt maximaal 30% van het door het college van burgemeester en 

wethouders goedgekeurde kosten. 
 
De jaarlijkse kosten bedragen ongeveer € 1.200,- (hoogte budget niet in de beleidsregel opgenomen). 

   
Nieuwe situatie 
Voorgesteld wordt: 
beide beleidsregels samen te voegen tot één Beleidsregel incidentele subsidieverzoeken voor 
organisaties die niet vallen onder de werking van de reguliere subsidieverordening.  
 
 
Vangnet sociaal-culturele activiteiten voormalige gemeente Margraten 
 
Huidige situatie 
Budget ad € 1.500,- is bedoeld voor incidentele subsidieverzoeken die niet op basis van de 
welzijnsverordening of incidentele beleidsregels gehonoreerd kunnen worden.  
 
Nieuwe situatie 
Voorgesteld wordt: 
het Vangnet in de huidige vorm te handhaven. 
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