Bijlage 3
Deelverordening Garantstelling culturele evenementen
Behorend bij besluit nr. 12.023 van de gemeenteraad van Veldhoven d.d. 27 maart 2012
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Deelverordening Garantstelling culturele evenementen
De raad van de gemeente Veldhoven,
overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die tot doel hebben de
organisatie van culturele evenementen in Veldhoven,
gelet op artikel 2, tweede lid, artikel 5, derde lid en artikel 8, derde lid van de Algemene
Subsidie Verordening Veldhoven
besluit
vast te stellen de volgende regeling:
Deelverordening Culturele evenementen
Artikel 1 Begripsomschrijvingen
In deze deelverordening wordt verstaan onder:
a. Algemene subsidieverordening: de Algemene Subsidie Verordening Veldhoven.
b. College: het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven.
c. Garantstelling: schriftelijke verklaring van de gemeente dat de gemeente garant staat
voor een bepaald bedrag.
d. Werkelijk exploitatietekort: het werkelijk exploitatietekort wordt berekend door de
werkelijke inkomsten van de activiteiten af te trekken van de werkelijke uitgaven van
de activiteiten.
Artikel 2 Activiteiten die voor garantstelling in aanmerking komen
1. Een garantstelling kan worden gegeven voor activiteiten die tot doel hebben de
organisatie van culturele evenementen in Veldhoven.
2. Om in aanmerking te komen voor een garantstelling, moet een instelling:
a. een openbaar toegankelijk en, naar het oordeel van het college, bijzonder cultureel
evenement organiseren dat geen reguliere activiteit is van de instelling;
b. een evenement in de gemeente Veldhoven organiseren of, naar het oordeel van
het college, voldoende aantonen dat er sprake is van een duidelijk aanwezig
gemeentelijk belang;
c. aantonen dat ook middelen, anders dan de aangevraagde subsidie, worden ingezet
voor de financiering van het evenement.
Artikel 3 Weigeringsgronden
Onverminderd het bepaalde in de artikelen 9 en 10 van de Algemene subsidieverordening
kan de subsidie worden geweigerd indien de activiteiten, naar het oordeel van het
college, geen waardevolle aanvulling betekenen op het aanbod van activiteiten van de
reeds gesubsidieerde instellingen op dit terrein.
Artikel 4 Procedure garantstelling
1. Een instelling dient, in afwijking van het bepaalde in artikel 6 van de Algemene
Subsidieverordening, minimaal 13 weken voor aanvang van de activiteiten een
aanvraag tot garantstelling in.
2. Het college beslist op een aanvraag om een garantstelling binnen 13 weken na
ontvangst van de volledige aanvraag.
3. Indien na afloop van de activiteiten blijkt dat sprake is van een werkelijk
exploitatietekort, kan de instelling een beroep doen op een verleende garantstelling
door middel van het indienen van een aanvraag om subsidie binnen 13 weken na
afloop van de activiteiten.
4. Het college beslist op een aanvraag om subsidie binnen 13 weken na ontvangst van
de volledige aanvraag.
5. Het college is bevoegd om, al dan niet in aanvulling op het geven van een
garantstelling, voorafgaand aan de activiteiten een subsidie te verstrekken voor de
activiteiten als bedoeld in artikel 2 van deze deelverordening, indien deze activiteiten
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naar het oordeel van het college een waardevolle aanvulling zijn op het aanbod van
kunst en cultuur in Veldhoven.
Artikel 4 Berekening van de garantstelling
De hoogte van een garantstelling voor de organisatie van een cultureel evenement
bedraagt 1/3 van de totale uitgaven van de activiteiten tot een maximum van € 2.753.
Artikel 5 Verplichtingen
Het college is bevoegd om verplichtingen aan de beschikking tot subsidieverlening te
verbinden.
Artikel 6 Slotbepalingen
1. De “Deelverordening subsidiëring van culturele evenementen”, behorende bij en deel
uitmakende van de “Subsidieverordening Welzijn Veldhoven 2012” worden per 1
januari 2013 ingetrokken.
2. Deze deelverordening treedt in werking op de 1e dag na die van bekendmaking.
3. Deze deelverordening is van toepassing op subsidies die betrekking hebben op het
jaar 2013 en verder.
4. De regeling wordt aangehaald als: Deelverordening Culturele evenementen.
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