
Burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen (L); 

gelet op artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening Bergen (L) 

besluiten: 

vast te stellen de Subsidieregeling Incidentele- en Evenementensubsidies Bergen (L) 
2020 

Artikel 1. Wat is het doel van deze subsidie? 
Het doel van deze subsidie is het steunen van activiteiten of evenementen' die gericht zijn 
op een brede doelgroep en die een bijdrage leveren aan: 

a) Het versterken van de sociale positie van inwoners uit de gemeente Bergen. 
b) Het versterken van de sociale cohesie. 
c) Het versterken van de leefbaarheid in de kernen. 
d) Het aanjagen van de eigen verantwoordelijkheid van inwoners uit de gemeente 

Bergen. 
e) Het stimuleren van inwoners om mee te doen (inwonersparticipatie). 
f) Stimuleren van de samenwerking tussen maatschappelijke organisaties en 

verenigingen. 

g) Het versterken van een toeristisch recreatieve gemeente. 
h) Het promoten van de gemeente Bergen. 
i) Versterken van de economische structuur in de gemeente Bergen. 
j) Het ontwikkelen van de duurzaamheid. 
k) en plaatsvinden in de openbare ruimte van de gemeente Bergen en een lokale c.q. 

regionale uitstraling hebben 
1) en openbaar, d.w.z. toegankelijk zijn voor iedereen. 

Artikel 2. Wie kan deze subsidie aanvragen? 
• Inwoners, dan wel een groep inwoners van de gemeente Bergen (L), of een 

organisatie die ten gunste van de inwoners van de gemeente Bergen (L) het initiatief 
uitvoert. 

• Ondernemers die de handen in elkaar slaan om Bergen toeristisch recreatief verder 
op de kaart te zetten. 

Artikel 3. Voorwaarden incidentele- en evenementensubsidie 
De subsidie die aangevraagd wordt moet voldoen aan de volgende voorwaarden: 

a) De activiteiten moeten ten goede komen aan het welbevinden en participatie van 
inwoners uit de gemeente Bergen (L) en/of promotie van de gemeente Bergen (L). 

b) Het initiatief kan niet of niet geheel worden gefinancierd door middel van bekostiging 
op andere wijze. 

c) Als voor het initiatief een vergunning of een ontheffing vereist, moet deze zijn 
toegekend. 

d) Het initiatief is niet eerder door het college gesubsidieerd. 
e) Uit de subsidieaanvraag blijkt dat er bij de doelgroep waar het initiatief zich op richt 

behoefte is aan de activiteiten. 
f) Subsidiabele kosten zijn de kosten die direct betrekking hebben op het evenement. 
g) Kosten in verband met verstrekking van consumpties, catering, reis- en 

verblijfskosten, cadeaus, presentjes en prijzen zijn niet subsidiabel. 

Onder een evenement wordt verstaan een georganiseerde gebeurtenis, activiteit 
(openlucht)manifestatie, (thema)dag/dagen, op het gebied van (volks)cultuur en op sport, open voor 
publiek. 



de burgemees er 

h) In de subsidieaanvraag wordt duidelijk hoe toegewerkt wordt naar borging van het 
initiatief zonder gemeentelijke subsidie. 

Artikel 4. Wat is de hoogte van een incidentele subsidie? 
De maximale hoogte van een incidentele subsidie is nooit meer dan 50% van de totale 
kosten voor de organisatie van de activiteit(en). 

Artikel 5 Subsidieplafonds: Wijze van verdeling 
1. Aanvragen voor subsidies op grond van de Subsidieregeling Incidentele- en 

evenementensubsidies Bergen (L) 2020 worden door het college behandeld in 
volgorde van binnenkomst. Als moment van binnenkomst geldt het moment dat de 
aanvraag ontvankelijk is. 

2. Zodra en voor zover het geldende subsidieplafond is bereikt, worden de aanvragen 
geweigerd dan wel gedeeltelijk gehonoreerd. 

Artikel 6. Slotbepalingen 
1. Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2020. 
2. Aanvragen die betrekking hebben op het jaar 2020 en later, worden beoordeeld aan 

de hand van deze regeling. 
3. Deze regeling kan worden aangehaald als: "Subsidieregeling Incidentele- en 

Evenementensubsidies Bergen (L) 2020". 
4. De Subsidieregeling Incidentele Subsidies Bergen(L) 2017 komt hiermee te vervallen. 

Bergen, 28 mei 2019. 

W.P. .M. Scheepens M.H.E. Pelzer 
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