Subsidieregels Hof van Twente 2022
Nr. 11 Beleidsterrein Dorps en Stadsraden 2022
Leefbaarheid
Maatschappelijke effecten

Doelstellingen

Subdoelstellingen

Dorps- en stadsraden van de
zes kernen in Hof van Twente
die actief zijn voor de lokale
gemeenschappen.

Versterking
Het onafhankelijk fungeren als intermediair voor de belangen van
leefbaarheid en
de dorpen, steden en inwoners van Hof van Twente.
sociale samenhang
van de dorpen en
steden in Hof van
Twente.
Genoemde maatschappelijke effecten en doelstellingen zijn gebaseerd op het beleidskader Basis Infra Structuur Hof
van Twente 2018-2022.

Subsidieregel 11: Dorps- en Stadsraden
Grondslag (hoofdstuk 4 Awb en Asv 2020, datum vaststelling 12 mei 2020)
Subsidievorm

Eenmalige subsidie

Beleidsdoelstelling

Versterking leefbaarheid en sociale samenhang van de dorpen en steden in Hof
van Twente
Subsidie wordt verstrekt voor activiteiten van dorps- en stadsraden in Hof van
Twente die gericht zijn op het onafhankelijk en laagdrempelig fungeren als
intermediair voor de belangen van de dorpen, steden en inwoners in de
gemeente Hof van Twente. De activiteiten betreffen ondermeer activiteiten op
het gebied van informatie en advies, het verzorgen van (jaar-)vergaderingen
waar inwoners worden gehoord en het inrichten van inwonerpanels.
Dorps- en stadsraden, gevestigd in gemeente Hof van Twente

Subsidiabele activiteiten

Subsidieontvanger(s)
Subsidieplafond

€ 3.750,00
(Basis is de begroting 2021. Het definitieve subsidieplafond wordt bepaald door
de gemeenteraad bij vaststelling van de begroting 2022.)

Subsidieverdeling

De dorps- en stadsraden die de belangen van de dorpen, steden en inwoners
vertegenwoordigen kunnen in aanmerking komen voor een eenmalige subsidie
in de vorm van een vast bedrag van € 750,00 per dorps- of stadsraad.
Per kern wordt maximaal € 750,00 toegekend.
De rechthebbenden zijn in ieder geval:
Dorpsraad Markelo, Dorpsraad Bentelo, Stadsraad Goor, Stadsraad Delden,
Stadsraad Diepenheim.

Subsidieontvanger(s)

Aanvraagtermijn

Aanvragen voor deze subsidieregel moeten ingediend worden tussen 1 juni en
15 september in het jaar voorafgaande aan het jaar waarop de
subsidieaanvraag betrekking heeft.

Nadere voorwaarden

Voor deze subsidie geldt daarnaast dat:
subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan dorps- en
stadsraden die activiteiten organiseren zoals vermeld bij subsidiabele
activiteiten.

Datum: 1 juni 2021

