
 
 
 
15 december 2010. 
Nr. 6o. 
Wijziging ASV Migranten. 
 
 
 
 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 
 
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 december 2010, 
GR 10.2458333; 
 
HEEFT BESLOTEN: 
 
I. de verordening tot wijziging van de Algemene subsidieverordening 2002 gemeente 

Groningen vast te stellen; 
II. de verordening tot wijziging van de Algemene subsidieverordening bekend te maken 

door plaatsing in het gemeenteblad en te publiceren in de Groninger Gezinsbode. 
 
Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 15 december 2010. 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
mr. L.A.M. (Leo) Aarden. dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. 
 
 
 
 
 
15 december 2010. 
Nr. 6o. 
 
 
 
 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 
 
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 december 2010 inzake de 
subsidieregeling Migranten, 
GR 10.2458333; 
 
Gelet op de Integratienota Nu Ritsen! en op de Uitvoeringsnota Zelforganisaties 2011-2014; 
 
Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; 



 
Gelet op hoofdstuk 4 van de Algemene wet bestuursrecht; 
 
Overwegende dat het noodzakelijk is de toekenning van subsidies voor Migranten bij 
verordening te regelen; 
 
HEEFT BESLOTEN: 
 
vast te stellen de volgende Verordening tot wijziging van de Algemene Subsidieverordening 
van de gemeente Groningen; 
 
 
Artikel I Wijziging verordening 
 
In hoofdstuk 2 (Subsidies OCSW) wordt afdeling 5 (Migranten) ingetrokken en vervangen 
door een nieuwe afdeling 5 (Migranten) inclusief toelichting luidende: 
 
Afdeling 5 Migranten 
 
Paragraaf 1 Algemeen 
 
Artikel 1 Begripsbepalingen 
In deze afdeling wordt verstaan onder: 
1. Integratie : het proces dat leidt tot zelfredzaamheid van etnisch 

culturele groepen in de samenleving in economisch, 
educatief, sociaal en cultureel opzicht. 

2. Emancipatie : het streven naar gelijke kansen en eerlijke maat-
schappelijke verhoudingen voor vrouwen en mannen. 



 
3. Dialoog : een gesprek tussen meerdere personen of groepen gericht 

op het vergroten van het wederzijds begrip over thema’s 
op het gebied van integratie of emancipatie. 

4. Zelforganisatie : een rechtspersoon die opgericht en bestuurd wordt door de 
in Groningen aanwezige niet-westerse etnisch culturele 
gemeenschappen en die functioneert op basis van de inzet 
van vrijwilligers. 

5. Niet-westerse etnisch 
culturele gemeenschap 

: een niet-westerse etnisch culturele gemeenschap bestaat 
uit personen met als land van herkomst van de persoon 
zelf of van minimaal één van zijn ouders Turkije of een 
land buiten Europa met uitzondering van Indonesië 
(exclusief de Molukken), Japan, Australië, Nieuw 
Zeeland, Canada en de Verenigde Staten. 

6. Koepelorganisatie : overkoepelend orgaan van en voor Groninger zelf-
organisaties, dat zich richt op belangenbehartiging, 
bevordering van samenwerking en afstemming en een 
bijdrage levert aan de bewustwording, participatie en 
integratie van migranten. 

7. Platform voor religie en 
levensbeschouwing 

: een samenwerkingsverband van in Groningen aanwezige 
religies en levensbeschouwingen dat tot doel heeft de 
onderlinge samenwerking, respect en solidariteit tussen 
verschillende religieuze en levensbeschouwelijke 
groeperingen, maar ook tussen burgers algemeen te 
bevorderen.  

8. Vrouwenemancipatie : activiteiten die tot doel hebben de gelijkwaardige positie 
en de maatschappelijke participatie van vrouwen te 
bevorderen. 

9. Vervolgaanvraag : Een subsidieaanvraag afkomstig van een aanvrager aan 
wie in het direct voorafgaande jaar voor in hoofdzaak 
dezelfde activiteiten subsidie was verleend. 

 
Paragraaf 2 Basissubsidies 
 
Artikel 2 Te subsidiëren activiteiten 
Het college kan aan zelforganisaties een basissubsidie verlenen in de kosten van het optreden 
als netwerkpartner voor de gemeente Groningen. 
 
Artikel 3 Grondslag van de subsidie 
1. De subsidie voor de in artikel 2 genoemde activiteiten bedraagt per zelforganisatie: 

a. bij een omvang van de etnische groep van 50 tot 500 inwoners € 1.250,-- per jaar; 
b. bij een omvang van de etnische groep van 501 tot 1.000 inwoners € 2.500,-- per jaar; 
c. bij een omvang van de etnische groep van meer dan 1.000 inwoners € 5.000,-- per 

jaar. 
2. Bepalend voor de omvang van de in lid 1 bedoelde etnische groep is de tabel Bevolking 

per herkomst per 1 januari van de Gemeentelijke Basisadministratie in het jaar 
voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie wordt gevraagd. 

3. Per etnische groepering komen niet meer dan twee zelforganisaties voor basissubsidie in 
aanmerking. De subsidie per zelforganisatie bedraagt dan de helft van de in lid 1 
genoemde bedragen met een minimum van € 1.250,--. 



4. Als de omvang van de in lid 1 bedoelde etnische groep niet kan worden vastgesteld, 
bedraagt de basissubsidie maximaal € 1.250,-- per zelforganisatie. 

 
Artikel 4 Subsidieplafond 
1. Het subsidieplafond voor basissubsidies is gelijk aan het in de begroting daarvoor 

opgenomen bedrag. 
2. Als het totaal van de subsidieaanvragen hoger is dan het beschikbare subsidiebudget, 

wordt dat budget als volgt verdeeld: 
a. Als eerste komen in aanmerking op tijd ingediende vervolgaanvragen; 
b. Als tweede komen in aanmerking op tijd ingediende andere aanvragen; 
c. Als het beschikbare budget ontoereikend is voor de in a. of b. bedoelde verdeelwijze, 

wordt het beschikbare budget naar evenredigheid over de in aanmerking komende 
aanvragen verdeeld. 

 
Artikel 5 De subsidieaanvraag 
1. De aanvraag voor een basissubsidie moet zijn voorzien van een activiteitenplan waarin 

een beschrijving moet zijn opgenomen van:  
a. de doelgroep waarvoor de activiteiten worden uitgevoerd,; 
b. de verwachte deelname aan de activiteiten en 
c. de eigen bijdrage die van de deelnemers aan de activiteiten wordt geheven. 

2. Aanvragen voor basissubsidie moeten in bezit zijn van het college uiterlijk op 1 oktober 
voor het jaar waarvoor subsidie wordt gevraagd. 

 
Artikel 6 Nadere verplichtingen 
Een zelforganisatie aan wie een basissubsidie is verleend, is verplicht als gesprekspartner voor 
het college te fungeren over: 
a. algemene zaken die betrekking hebben op onderwerpen op het gebied van integratie; 
b. specifieke zaken die betrekking hebben op de achterban van de subsidieontvangende 

zelforganisatie. 
 
Paragraaf 3 Activiteitensubsidies 
 
Artikel 7 Te subsidiëren activiteiten 
Het college kan een activiteitensubsidie verlenen aan een zelforganisatie of een maat-
schappelijke organisatie als de activiteit gericht is op één of meer van de volgende 
doelen: integratie, emancipatie en dialoog. 
 
Artikel 8 Grondslag van de subsidie 
De subsidie voor de in artikel 2 genoemde activiteiten bedraagt per zelforganisatie 100% van 
de noodzakelijke kosten onder aftrek van de hierop betrekking hebbende baten. 
 
Artikel 9 Subsidieplafond 
1. Het subsidieplafond voor activiteitensubsidies is gelijk aan het in de begroting daarvoor 

opgenomen bedrag. 
2. Als het totaal van de subsidieaanvragen hoger is dan het beschikbare subsidiebudget, 

wordt dat budget over de in aanmerking komende, op tijd ingediende aanvragen verdeeld 
op basis van de volgorde waarop ze bij het college zijn binnengekomen. 
 
 
 



Artikel 10 De subsidieaanvraag 
De aanvraag voor activiteitensubsidie moet uiterlijk acht weken voor het begin van de 
activiteiten in bezit zijn van het college. 
 
Artikel 11 Nadere verplichtingen 
1. De activiteit komt aantoonbaar tot stand in samenwerking met één of meer Groninger 

zelforganisaties en/of één of meer etnisch-culturele gemeenschappen uit de stad 
Groningen. 

2. De activiteit waarvoor subsidie wordt gevraagd is aanvullend op het activiteitenaanbod op 
het bestaande activiteitenaanbod van lokale maatschappelijke voorzieningen. 

 
Artikel 12 Aanvullende weigeringgronden 
1. Een aanvrager komt voor dezelfde activiteit ten hoogste drie jaren achtereen voor 

activiteitensubsidie in aanmerking. 
2. Het college weigert subsidieaanvragen voor activiteiten op het gebied van ontspanning, 

ontmoeting in eigen kring, politiek, religie of levensbeschouwing. 
 
Paragraaf 4   Specifieke subsidies 
 
Artikel 13 Te subsidiëren activiteiten 
1. Het college kan aan de koepelorganisatie voor Groninger zelforganisaties subsidie 

verlenen voor activiteiten die zijn gericht op minstens drie van de volgende doelstellingen: 
a. het signaleren, aankaarten en bewaken van zaken en gebeurtenissen die migranten en 

migrantenorganisaties aangaan. 
b. Het bevorderen van het inburgeringproces, met inachtneming van de eigen identiteit 

en daarbij behorende culturele behoeften, middels de aangesloten zelforganisaties. 
c. Het bevorderen van de onderlinge samenwerking van haar leden. 
d. Het stimuleren van samenwerken met andere sociaal-maatschappelijke organisaties en 

instellingen. 
e. Een bijdrage leveren aan de bewustwording, participatie en integratie van de 

migrantengroepen in de samenleving en functioneren als spreekbuis c.q. 
belangenbehartiger voor deze zelforganisaties. 

2. Het college kan aan een platform voor religie en levensbeschouwing subsidie verlenen 
voor: 
a. activiteiten die zijn gericht op de rol van gespreks- en netwerkpartner van de gemeente 

en van maatschappelijke organisaties in de gemeente Groningen; 
b. het gezamenlijk naar buiten treden met activiteiten ter bevordering van de dialoog 

tussen de deelnemende religies en levensbeschouwingen en de inwoners van de 
gemeente Groningen. 
 

Artikel 14 Grondslag van de subsidie 
1. De subsidie voor de in artikel 13 genoemde activiteiten bedraagt € 2.500,-- per jaar. 
2. Per jaar komt ten hoogste één koepelorganisatie en één platform voor subsidie in 

aanmerking. 
 



 
Artikel 15 Subsidieplafond 
1. De subsidieplafonds voor de in artikel 13 lid 1 respectievelijk lid 2 genoemde activiteiten 

is gelijk aan het in de begroting daarvoor opgenomen bedrag. 
2. Als het totaal van de subsidieaanvragen hoger is dan het beschikbare subsidiebudget, 

wordt het beschikbare budget als volgt verdeeld: 
a. als eerste komen voor subsidie in aanmerking vervolgaanvragen die bij het college 

zijn ingediend op 1 oktober voor het jaar waarvoor subsidie wordt gevraagd. 
b. Als na bovenstaande verdeelwijze nog een deel van het subsidiebudget resteert hebben 

subsidieaanvragen afkomstig van de koepel respectievelijk het platform met de meeste 
aangesloten zelforganisaties respectievelijk religies en levensbeschouwingen voorrang 
boven andere aanvragen. 
 

Artikel 16 De subsidieaanvraag 
De vervolgaanvraag voor een specifieke subsidie moet in bezit zijn van het college op  
1 oktober voor het jaar waarvoor subsidie wordt gevraagd. 
 
Artikel 17 Nadere verplichtingen 
1. De koepelorganisatie is verplicht elke Groninger zelforganisatie als lid toe te laten. 
2. Het platform is verplicht om deelname toe te staan van vertegenwoordigingen van elke 

religie of levensbeschouwing die actief in de gemeente Groningen beleden wordt. 
 
Artikel II. Inwerkingtreding 
 
1. Deze afdeling 5 (Migranten) treedt in werking op 1 januari 2011. 
2. Met ingang van 1 januari 2011 is de huidige afdeling 5 (Migranten) vervallen met dien 

verstande dat hij van kracht blijft voor de vaststelling van subsidies die krachtens deze 
afdeling waren verleend. 

 
Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 15 december 2010. 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
mr. L.A.M. (Leo) Aarden.                dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. 
 


