
Subsidieregeling AED buitensportverenigingen gemeente Eindhoven

2018/2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven maakt bekend, dat het, gelet

op:

• het bepaalde in de Algemene Subsidieverordening Eindhoven, titel 4.2. van de Algemene wet

bestuursrecht en de artikelen 140 en 156 van de Gemeentewet;

• het belang van de aanwezigheid van een AED bij sportactiviteiten;

• de constatering dat de gebruikers van gemeentelijke buitensportaccommodaties zelf

verantwoordelijk zijn voor de aanschaf van een AED;

in zijn vergadering van 6 november 2018 heeft besloten tot het vaststellen van de:

 

Subsidieregeling AED buitensportverenigingen gemeente Eindhoven 2018/2019

Artikel 1 Begripsomschrijvingen
In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

a. ASV: Algemene Subsidieverordening gemeente Eindhoven;

b. AED: Automatische Externe Defibrillator, dit is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer

kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok.

c. buitensportvereniging: een amateurbuitensportvereniging die in bezit is van een eigen

accommodatie op een gemeentelijke accommodatie/sportpark in Eindhoven ten behoeve van het

uitoefenen van buitensport.

 

Artikel 2 Doelstelling
Het doel van deze regelingis het stimuleren van de beschikbaarheid van een AED bij elke

buitensportvereniging

 

Artikel 3 Subsidieaanvragers
Buitensportverenigingen kunnen een eenmalige subsidie aanvragen overeenkomstig het gestelde in

deze regeling.

 

Artikel 4 Subsidievereisten
Om in aanmerking te komen voor de subsidietegemoetkoming dient te worden voldaan aan de volgende

vereisten:

• De buitensportvereniging stuurt voor 31 december 2019 een aankoopbewijs van een AED met CE

certificaat aan de gemeente ter attentie van André van Baarlen (a.van.baarlen@eindhoven.nl);

• Het moet een aankoop in 2018 of in 2019 betreffen;

• De AED is geplaatst op het terrein van de buitensportaccommodatie waar de buitensportvereniging

gebruik van maakt;

• De buitensportvereniging zorgt ervoor dat er leden beschikbaar zijn die geoefend hebben met de

AED;

• De aanvraag wordt gestuurd aan André van Baarlen (a.van.baarlen@eindhoven.nl) en bevat naast

het aankoopbewijs de naam van de buitensportvereniging alsmede het rekeningnummer waarop

het subsidiebedrag kan worden uitbetaald.

 

Artikel 5 Subsidieplafond
1. Het subsidieplafond voor deze subsidie wordt vastgesteld op €23.000,- euro.

2. Indien het bedrag waarvoor op grond van deze subsidieregeling subsidie zou moeten worden verleend

aan degenen die daartoe tijdig een aanvraag hebben ingediend groter is dan het op grond van het

eerste lid vastgestelde subsidieplafond, wordt op de aanvragen beslist in de volgorde waarin de

aanvragen zijn binnengekomen.
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Artikel 6 Subsidiehoogte
De hoogte van de subsidie voor de aanschaf en onderhoud van een AED bedraagt de helft van de

aanschafprijs van de AED inclusief BTW, afgerond op hele euro’s en met een maximum van 750 euro

per vereniging.

 

Artikel 7 Termijn
De aanvrager kan de aanvraag doen tot uiterlijk 31 december 2019.

 

Artikel 8 Beslistermijn
De beslissing tot vaststelling van de subsidie op de aanvraag als bedoeld onder artikel 2 van deze

regeling wordt schriftelijk en uiterlijk op 31 december 2019 of binnen 3 weken na indiening factuur aan

de aanvrager bekendgemaakt en bij een positieve beslissing door betaling binnen vier weken na

beslisdatum op het rekeningnummer als vermeld in de aanvraag.

 

Artikel 9 Benaming en inwerkingtreding
1. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als ‘Subsidieregeling AED buitensportverenigingen gemeente

Eindhoven 2018/2019’;

2. Deze subsidieregeling treedt in werking met ingang van de dag volgend op haar bekendmaking en

is van toepassing op de aanschaf en het onderhoud van een AED die is aangeschaft in 2018 of 2019.

 

 

 

 

Eindhoven, .

Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven,

, burgemeester

, secretaris
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