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ONDERWERP

Aanpassen Algemene Subsidieverordening Welzijn en evenementen 2013 en bijbehorende
deelsubsid ieverordeningen.

DVIES

Instemmen met de voorgestelde wijzigingen van de Algemene Subsidieverordening
welzijn en evenementen 2013 en bijbehorende deelsubsidieverordeningen.

TOELICHTING

Relatie met vorig voorstel:
Collegebesluit van 14 oktober 2014 waarbij is ingestemd met de conceptwijzigingen en het
bespreken van de wijzigingen met belanghebbenden.

Aloemeen:
De Algemene Subsidieverordening Welzijn en evenementen 2013 met bijbehorende
Deelsubsidieverordeningen is per 1 januari 20L3 in werking getreden. Op L4 oktober jl.
heeft u ingestemd met enkele aanpassingen in deze verordeningen. Omdat er sprake is van
beperkte gevolgen voor subsidiegebruikers, is toen besloten de inspraak te beperken tot
het bespreken van de wijzigingen met belanghebbenden waar deze negatieve gevolgen
voor zouden kunnen hebben.

Arqumenten:
Uit de inspraak op maat, bestaande uit nader onderzoek en een gesprek, is naar voren
gekomen dat er geen sprake is van negatieve gevolgen voor bestaande
su bsidiegebruikers.
In het raadsvoorstel worden de wijzigingen verder toegelicht.
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Kanttekeninoen:
Zie raadsvoorstel

JURIDISCH E GEVOLGEN (o.a. FATALE TERMTJNEN/ HANDHAVTNG)
Zie raadsvoorstel

FINANCIËLE EN PERSONELE GEVOLGEN
Zie raadsvoorstel.

COM M U NICATIE/ PARTICIPATI E

Voor wie is dit advies van belang?:.t Niet van toepassing
Nadere specificatie:

* B-stuk Raad
Nadere specificatie:

{. Niet van toepassing

OVERLEG GEVOERD MET

Intern:
M. Rosbergen, juridisch consulent

Extern:
Belanghebbenden

BIJLAGEN

Ooenbaar:
Niet van toepassing

Niet-openbaar:
Niet van toepassing
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ONDERWERP

Aanpassen Algemene Subsidieverordening Welzijn en evenementen 2013 en bijbehorende
deelsubsid ieverorden ingen.

AANLEIDING EN DOELSTELLING

De Algemene Subsidieverordening Welzijn en evenementen 2013 en bijbehorende
deelsubsidieverordeningen zijn per 1 januari 2013 in werking getreden.
In verband met de rechtszekerheid van zowel de verstrekker van de subsidies als de
ontvanger/aanvrager is het van belang dat de subsidieverordening actueel blijft.

PROBLEEMSTELLING

Samenvattend gaat het om de volgende wijzigingen:

a. Inhoudelijke wijzigingen op grond van toegepaste hardheidsclausules
Voor het jaar 2OL4 heeft het college van b & w drie keer de hardheidsclausule toegepast voor de
verlening van een jaarlijkse subsidie voor spoftverenrgrngen:
- Gymnastiekvereniging de Bottekrakers, voldoet niet aan één verplichting en zou op grond

hiervan geen subsidie krijgen (besluit d.d. 30 september 2Ot4).
- Basketbalvereniging BAL, voldoet niet aan één eis en zou op grond hiervan geen subsidie

krijgen (besluit d.d. 14 oktober 2Ot4).
- Duikvereniging de Peddemoeëk. Voldoet wel aan alle eisen/verplichtingen, maar zou geen

subsidie krijgen voor één specifieke accommodatie omdat deze nu niet in de verordening is
opgenomen (besluit d.d. L7 december 2013).

Het college heeft besloten om aan deze verenigingen in 2014 toch subsidie te verlenen en aan uw
raad een voorstel voor te leggen voor aanpassing van de Deelsubsidieverordening Sport 2013
zodat deze subsidies ook in 2015 en navolgende kunnen worden verstrekt.

b. Correcties,/verbeteringen
Bij de uitvoering van de verordening is geconstateerd dat een aantal zaken niet correct zijn
opgenomen of vragen om een verbetering. Het gaat o.a. om:
- Het ontbreken van een begripsomschrijving in enkele Deelsubsidieverordeningen.
- Het verbeteren van de opbouw van een artikel, ter bevordering van de leesbaarheid.
- Het aanpassen van de omschrijving van artikelen ter bevordering van de

eenduidig heid/duidelijkheid.
- Het verwijderen van een verkeerd lid in een artikel (per abuis overgenomen uit een ander

artikel).
- Een aantal kleine tekstuele correcties.

Totaal aan pagina's (inclusief raadsbesluit): 4
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c. Inhoudelijke wijzigingen
- Het toevoegen van het "Zuiderpoortbad" in Budel aan de lijst van niet-gemeentelijke

spoftaccommodaties waarvoor een jaarlijkse subsidie kan worden verleend aan
sportverenigi ngen (Deelsubsidieverordening Sport 20 1 3).

- Het wegvallen van de subsidie aan Stichting Walhalla wegens het opheffen van deze Stichting
(Deelsubsidieverordening Welzijn 2013).

- De omschrijving van de eis waaraan de activiteiten van zangverenigingen, instrumentele
muziekverenigingen, schutterijen en toneelverenigingen moeten voldoen is anders omschreven
(Deelsubsidieverordening Cultuur 2013). Hierbij is concreter omschreven dat de activiteiten
niet hoofdzakelijk uit het opluisteren van kerkelijke of godsdienstige plechtigheden mogen
bestaan.

- Het wijzigingen van de begripsomschrijving van de "leefbaarheidsagenda"
(Deelsubsidieverordening Welzijn 2013) om verruiming van de subsidie voor activiteiten uit
deze agenda mogelijk te maken. De leefbaarheidsagenda is onderdeel van het project "Mijn
straat - jouw straat". Dit project wordt in 2015 geëvalueerd als onderdeel van een nieuw op te
stellen visie voor burgerparticipatie. Deze visie wordt opgesteld in samenwerking met Wonen
Limburg, de wijk- en dorpsraden en andere paftners.

Gevolgen voor subsidieontvanqers
De voorgestelde wijzigingen hebben geen nadelige gevolgen voor de subsidieontvangers.

OPLOSSINGSRICHTINGEN

Bovengenoemde aanpassingen zijn verwerkt in bijgevoegde wijzigingsverordening 'Subsidies
Welzijn en evenementen 2013 en bijbehorende deelsubsidieverordeningen'. Deze aanpassingen
worden toegelicht in bijgevoegde'Toelichting wijzigingen Subsidies Welzijn en evenementen 2013
en bijbehorende deelsubsidieverordeningen'.
In deze toelichting wijzigingsverordening is de bestaande tekst weergegeven in de linkerkolom en
wordt de voorgestelde nieuwe tekst in de rechterkolom (onderstreept) weergegeven.

COMMUNICATIE

Inspraak
Aangezien de wijzigingen geen nadelige gevolgen hebben voor de subsidieontvangers is het niet
nodig om inspraak te verlenen.

EVALUATIE

De "Algemene Subsidieverordening Welzijn en evenementen 2013" en de nota Subsidiebeleid
Welzijn en evenementen worden elke 4 jaar herzien. Tussentijds vinden zoals in dit geval kleine
aanpassingen plaats.

ADVIES RAADSCOMMISSIE
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VOORSTEL COLLEGE

Instemmen met voorgestelde wijzigingen van de Algemene Subsidieverordening Welzijn en
Evenementen 2013 en bijbehorende deelsubsidieverordeningen.

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Burgemeester en wethouders van Weert,
de secretaris, de burgemeester,

M.H.F. Knaapen A.A.M.M. Heijmans

Totaal aan pagina's (inclusief raadsbesluit): 4
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GEMEENTE vtlEERT

Nummer raadsvoorstel; MD-001043

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 november 2OL4;

besluit

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 22 december 2OL4.

De griffier, De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten A.A.M.M. Heijmans



GEMEENTE vVEERT

Wijzig i n gsverorden i ng
Subsidies welzijn en evenementen 2O13

De gemeenteraad van Weeft;

Gelezen het voorstel van Burgemeester en wethouders van 18 november 2Ol4;

Gelet op aftikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en TITEL 4.2 van de Algemene wet
Bestuursrecht;

besluit:

de volgende wijzigingsverordening vast te stellen:

A.
In artikel 1 komt lid j te vervallen. De huidige leden k, I en m wijzigen in j, k en L

B.
De tekst van artikel 10 lid 2c wordt gewijzigd in:

wijziging van de statuten voor zover het betreft de vorm van de rechtspersoon en het doel van de
rechtspersoon.

c.
Artikel 14 wordt als volgt gewijzigd

1.
De tekst van lid 1 wordt:

Bij een jaarlijkse subsidie doet een subsidieontvanger vóór 1 april van het jaar na afloop van het
jaar waarop de subsidieverstrekking betrekking heeft een aanvraag tot vaststelling van de subsidie
bij het college overeenkomstig artikel 4:45 van de Algemene wet bestuursrecht door middel van
een door het college vastgesteld aanvraagformulier, tenzij artikel 16 lid 1 onder a van toepassing
is. Het college beslist bij jaarlijkse subsidies vóór 1 september volgend op het jaar waarvoor
subsidie is verleend op de volledige aanvraag tot subsidievaststelling.

2.
De tekst van lid 2 wordt

Bij een eenmalige subsidie doet een subsidieontvanger binnen 13 weken na afloop van de
gesubsidieerde activiteit een aanvraag tot vaststelling van de subsidie bij het college onder
overlegging van een activiteitenverslag en financiële verslaglegging, tenzij artikel 16 lid 1 onder a
van toepassing is. Het college beslist binnen 8 weken na ontvangst op de volledige aanvraag tot
subsidievaststelli ng.

3.
De tekst van lid 3 wordt:

Het college kan bepalen dat aanvullend op de onder lid 1 en 2 genoemde gegevens ook andere
gegevens en bescheiden die voor de vaststelling van belang zijn moeten worden overgelegd

Wijzigingsverordening Subsid¡es Welzijn en evenementen 2013,
Vastgesteld door het college van b & w op 18 november 2014, beoogde in werking: 1-1-2015



4.
De tekst van lid 4 wordt (tekst van oud lid 3):

Bij de aanvraag tot subsidievaststelling legt de aanvrager op de in artikel 16, 17 en 18 genoemde
wijze verantwoording af.

5.
De tekst van lid 5 wordt (gewijzigde tekst van oud lid 4):

Indien vóór de in het eerste en tweede lid genoemde termijnen geen aanvraag als bedoeld in dit
aftikel is ontvangen, wordt de organisatie verzocht alsnog binnen 4 weken de aanvraag in te
dienen. Indien hieraan niet voldaan wordt kan het college de subsidie ambtshalve vaststellen. Als
de subsidievaststelling lager is dan de subsidieverlening, kan het verschil worden teruggevorderd.

6.
De tekst van lid 6 wordt (gewijzigde tekst van oud lid 7):

Indien uit de aard van de subsidie, dan wel de verantwoording daarvan, volgt dat voor de
beslissing op de vaststelling van de subsidie een langere termijn nodig is dan de in het eerste en
tweede lid genoemde termijn, dan bericht het college de subsidieontvanger daarvan zo spoedig
mogelijk na ontvangst van de volledige aanvraag tot subsidievaststelling en noemt het daarbij een
zo kort mogelijke termijn waarbinnen de beschikking wel tegemoet kan worden gezien.

7.
De tekst van lid 7 wordt (gewijzigde tekst van oud lid 8):

Indíen een beschikking tot subsidieverlening is gegeven stelt het college de subsidie
overeenkomstig de subsidieverlening vast, tenzij zich een (of meer) van de in artikel 4:46, tweede
lid Algemene wet bestuursrecht omschreven omstandigheden voordoet.

8.
Lid 8 vervalt

D.
Artikel 16 lid 2 wordt als volgt gewijzigd

Lid a komt te vervallen. De leden 2b en 2c worden nu 2a en 2b.

Onderdeel B: Deelsubsidieverordenino Soort 2O13

A.
Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1.
De tekst van lid g wordt

Subsidieplafond: het bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak ten hoogste beschikbaar is voor de
verstrekking van subsidies krachtens een bepaald wettelijk voorschrift.

2. De huidige leden g, h, i en j wijzigen in h, i, j en k

B.
In artikel 5 wordt lid 3a gewijzigd in:

De sportvereniging beoefent een tak van sport die binnen de gemeente Weeft nog niet in
verenigingsverband wordt beoefend. In afwijking hierop geldt dat basketbalvereniging BAL niet aan
deze eis hoeft te voldoen;

W¡jz¡9¡ngsverordening Subsidies Welzijn en evenementen 2013,
Vastgesteld door het college op 18 november 2014, beoogde in werking: 1-1-2015

2



c.
De tekst van aftikel 6 lid 1a wordt gewijzigd in:

De spoftvereniging neemt met één of meerdere leden/teams deel aan de reguliere competitie(s)
die voor deze tak van sport worden georganiseerd door de landelijke bond waarbij de vereniging is
aangesloten en bij voorkeur ook aan toernooien en sportmanifestaties. In afwijking hierop geldt dat
gymnastiekvereniging De Bottekrakers niet aan deze verplichting hoeft te voldoen;

D.
In aftikel 7 wordt gewijzigd:

1.
De tekst van lid 3 a wordt gewijzigd in

Zwembad De lJzeren Man (instructiebad, 25-meterbad en golfslagbad):
De hoogte van de bijdrage is het verschil tussen het verenigingstarief en het betaalde tarief;
Voor het golfslagbad wordt voor de berekening van de hoogte van de bijdrage het verenigingstarief
van het 25-meterbad gehanteerd;
Voor het golfslagbad geldt tevens dat de bijdrage voor maximaal 4 uur per jaar wordt toegekend
en uitsluitend als dit gebruik onderdeel is van een totaal gebruik met het 25-meterbad en/of het
instructiebad van zwembad De lJzeren Man van opgeteld minimaal40 uur per jaar);

2.
De tekst van lid 3b wordt gewijzigd in:

Zwembad Merenveld in Nederweert (25-meterbad) , het Zuiderpoo¡tbad in Budel en Het
Kazernebad in Weeft (25meterbad):
De hoogte van de bijdrage is het verschil tussen het verenigingstarief van het 25-meterbad van
zwembad De lJzeren Man en het betaalde tarief tot een maximum van € 37,50 per uur;

E.
In aftikel 12 lid 2 wordt sub c toegevoegd

Er is sprake van een meerjarige opleiding als de doorlooptijd van de opleiding langer is dan 12
maanden. De subsidie per jaar wordt dan naar rato berekend. Voorbeeld: bij een opleiding van 16
maanden geldt dat de subsidie voor het eerste jaar wordt berekend op basis van L2/76 deel van de
totale opleidingskosten en de subsidie voor het tweede jaar op basis van 4/L6 van de totale
opleidingskosten.

Onderdeel C: Deelsubsidieverordenino Cultuur 2O13

A.
De tekst van artikel 5 lid ld wordt gewijzigd in:

De activiteiten, niet zijnde reguliere repetities, bestaan voor minder dan 50o/o uit het opluisteren
van kerkelijke of godsdienstige plechtigheden.

Onderdeel D: Deelsubsidieverordeninq Welziin 2O13

A.
Aftikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

1.
een nieuw lid 6 wordt ingevoegd en het bestaande lid 6 wordt lid 7

2.
De tekst van het nieuw ingevoegde lid 6 luidt:

In afwijking van bovenstaande geldt voor de Stichting Disco lust For You:
a. er worden minimaal 10 activiteiten aangeboden;
b. van de deelnemers aan de activiteiten woont minimaal 50% in de gemeente Weert;
c. de activiteiten vinden plaats onder voldoende en deskundige begeleiding.

Wijz¡gingsverordening Subsidies Welzijn en evenementen 2073,
Vastgesteld door het college op 18 november 2014, beoogde in werking: 1-1-2015
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B.
De tekst van aftikel 8 lid 2c wordt gewijzigd in

De Stichting Door Sport Ontspannen:
l. de subsidie voor de activiteit zwemmen is gelijk aan de huurkosten van het 25-meterbad en het
instructiebad van Zwembad De IJzeren Man voor een gebruik van maximaal 1,5 uur per week
gedurende maximaal 40 weken per jaar
ii. de subsidie voor de activiteit paardrijden bedraagt een vast bedrag van €650,- als bijdrage in de
kosten.

c.
Artikel 12 lid ld komt te vervallen

D.
Artikel 14 lid 1f komt te vervallen

E.
De artikelen 19 tot en met 27 komen te vervallen (hoofdstuk 4)

F.
De artikelen 28 tot en met 37 worden artikel 19 tlm 28

G.
Hoofdstuk 5 wordt hoofdstuk 4 en hoofdstuk 6 wordt hoofdstuk 5

H.
De tekst van artikel 19 (nieuwe nummering) lid d wordt gewijzigd in:

Leefbaarheidagenda: overzicht van activiteiten die zo veel als mogelijk binnen één jaar uitgevoerd
worden, opgesteld door de wijk- en dorpsraad in samenwerking met andere partners en betaald uit
het wijkenbudget.

I.
De tekst van artikel 21 (nieuw nummering) lid a wordt gewijzigd in

een schone, hele en veilige leefomgeving bevorderen, waarin mensen elkaar ontmoeten, zich
verantwoordelijk voelen voor hun leefomgeving en daar een actieve bijdrage aan leveren.

Onderdeel E: Deelsubsidieverordenino fnvesterinoen 2O13

A.
In aftikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1.
Het oude lid i. komt te vervallen

2.
Tekst van het nieuw lid i. wordt:

subsidieplafond: het bedrag dat gedurende een bepaald tijdvakten hoogste beschikbaar is voorde
verstrekking van subsidies krachtens een bepaald wettelijk voorschrift.

Wijzigingsverordening Subsidies Welzijn en evenementen 2013,
Vastgesteld door het college op 18 november 2014, beoogde in werking: 1-1-2015
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B.
De tekst van aftikel 3 wordt gewijzigd in:

1. Jaarlijkse subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan Stichting
gemeenschapscentrum Stramproy.

2. Eenmalige subsidies op grond van deze regeling kunnen worden verstrekt aan sportverenigingen,
scoutinggroepen en beheersstichtingen van scoutingaccommodaties.

c.
De tekst van artikel 4 wordt gewijzigd in

1. De jaarlijkse subsidie aan stichting gemeenschapscentrum Stramproy wordt verstrekt voor het
plegen van groot onderhoud aan het gemeenschapscentrum Stramproy.

2. Eenmalige subsidies worden verstrekt voor investeringen in accommodaties van
spoftverenigingen en, scoutinggroepen / beheersstichtingen van scoutingaccommodaties.

D.
In hoofdstuk 2 worden twee nieuwe artikelen ingevoegd. Dit worden de aftikelen 5 en 6
De bestaande artikelen 5 tot en met 14 worden 7 tot en met 16.

E.
De tekst van artikel 5'Verplichtingen van jaarlijkse subsidieontvanger'wordt

Stichting gemeenschapscentrum Stramproy verplicht zich ertoe het groot onderhoud aan het
gemeenschapscentrum Stramproy op deugdelijke en planmatige wijze uit te voeren.

F.
De tekst van artikel 6'Eisen om in aanmerking te komen voor eenmalige subsidie'wordt

De jaarlijkse subsidie bedraagt € 11.964,00

G.
Artikel 7 (nieuwe nummering) wordt als volgt gewijzigd:

1.
De tekst van lid 1k wordt gewijzigd in:

De subsidieontvanger stemt ermee in dat bij een teruggave van BTW-gelden over de investering,
de gemeente hiervan naar rato van deelname in de kosten haar aandeel ontvangt.

2.
Lid 1l komt te vervallen

H.
Artikel 8 (nieuwe nummering) wordt als volgt gewijzigd:

1.
De naam van het artikel wordt: (Aanvullende) verplichtingen van de subsidieontvanger

2.
De tekst van lid 1 wordt gewijzigd in

De subsidieontvanger dient de accommodatie tijdens de bouwwerkzaamheden tegen brand- en
stormschade te verzekeren.

Wijzig¡ngsverordening Subsidies Welzijn en evenementen 2013,
Vastgesteld door het college op 18 november 2014, beoogde in werking: 1-1-2015
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3.
De tekst van lid 2 wordt gewijzigd in:

De subsidieontvanger voert de werkzaamheden uit conform het ingediende en door de gemeente
goedkeurde plan.

4.
De tekst van lid 3 wordt gewijzigd in:

De subsidieontvanger doet onmiddellijk schriftelijk melding aan het college van burgemeester en
wethouders zodra aannemelijk is dat de werkzaamheden niet (geheel) worden verricht enlof er
tijdens de uitvoering wijziging worden doorgevoerd ten opzichte van het goedgekeurde plan.

I.
De tekst van aftikel 9 (nieuwe nummering) wordt gewijzigd in:

Voor sportverenigingen en scoutings:
1. De subsidie bedraagt 25o/ovan de door het college goedgekeurde kosten, waarbij wordt

uitgegaan van een sobere en functionele uitvoerrng.
2. Voor investeringen die betrekking hebben op het geschikt maken van de accommodatie voor

mindervaliden kan een bijdrage worden verleend van 50o/o van de door de gemeente
goedgekeurde kosten.

3. Niet voor subsidie in aanmerking voor subsidie komen investeringen die betrekking hebben op
sportkantines, dagelijks onderhoud en inrichtrng.

4. Er wordt per vereniging voor maximaal één investering per jaar subsidie verleend.

t.
Artikel 11 (nieuwe nummering) wordt als volgt gewijzigd:

1.
De tekst van lid 1 wordt gewijzigd in

De aanvraag dient te zijn voorzien van een uitgesplitste begroting (bij renovaties en nieuwbouw is
een open aannemersbegroting verplicht), tekening, offefte en financieringsopzet. Indien van
toepassing dienen de bij aftikelT lid2 genoemde verklaringen, haalbaarheidsstudie en beleidsplan
te worden toegevoegd.

2.
De tekst van lid 2 wordt gewijzigd in

De subsidieaanvraag wordt uiterlijk één week voor aanvang van de werkzaamheden ingediend. De
gemeente besluit binnen uiterlijk 8 weken op de subsidieaanvraag, nadat deze volledig is.
Aanvrager mag op eigen risico staften met de werkzaamheden voordat subsidieverlening heeft
plaatsgevonden.

3.
Lid 4 komt te vervallen

K.
In artikel 12 (nieuwe nummering) komt lid 1d te veruallen

Wijzigingsverordening Subs¡dies Welzijn en evenementen 2013,
Vastgesteld door het college op 18 november 2014, beoogde in werking: 1-1-2015
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Onderdeel F: Deelsubsidieverordenino Evenementen 2Ol3

A.
De tekst van artikel 1 wordt als volgt gewijzigd

In deze regeling wordt verstaan onder:
a. Evenement: een evenement ís een professioneel georganiseerde, bijzondere publieke

gebeurtenis, die de duur heeft van minimaal een dagdeel in de gemeente Weert, die de duur
heeft van minimaal een dagdeel.

b. Calamiteit: een vooraf niet te voorziene gebeurtenis, waarvan de negatieve financiële gevolgen
voor een evenement dusdanig zijn dat deze gevolgen naar het oordeelvan het college niet
(volledig) voor rekening van de organisator van het evenement dienen te bl¡jven.

c. Subsidieplafond: het bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak ten hoogste beschikbaar is
voor de verstrekking van subsidies krachtens een bepaald wettelijk voorschrift.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Weeft in zijn openbare vergadering van
.........20t4.

Wijz¡gingsverorden¡ng Subs¡dies welzijn en evenementen 2013,
Vastgesteld door het college op 18 november 2014, beoogde in werking: 1-1-2015
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"Toelichting wijzigingen per 1-1-2O15 van de Algemene
Subsidieverordening Welzijn en Evenementen 2Ol-3" en bijbehorende

Deelsu bsidieverorden ingen"



Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Toelichting:
- Het begrip subsidieplafond is opgenomen in de begripsomschrijving (lid j), maar komt

in deze deelsubsidieverordening niet voor. Het is daarom niet logisch dit begrip in
deze deelsubsidieverordening te omschrijven.

- Als gevolg van het vervallen van lid j, wijzigt de "nummering" van de navolgende
leden k, l, m in j, k, l.

Bestaande tekst Nieuwe tekst
Artikel 1
j. subsidieplafond: het bedrag dat

gedurende een bepaald tijdvak ten
hoogste beschikbaar is voor de
verstrekking van subsidies krachtens
een bepaald wettelijk voorschrift;

k. Subsidieontvanger: de organisatie of
natuurlíjke perso(o)n(en) aan wie
subsidie wordt verstrekt.

l. Variabele subsidiecomponent: een
onderdeel van de subsidiegrondslag dat
afhankelijk is van de feitelijk verrichte
activiteiten of daaraan verbonden
kosten en bij aanvang van het
subsidiejaar onvoldoende concreet te
maken is.

m. Vaste subsidiecomponent: grondslag
voor subsidie die voorafgaand aan de
su bsidieverlening vast staat.

Artikel 1
i Subsidieontvanger: de organisatie of

natuurlijke perso(o)n(en) aan wie
subsidie wordt verstrekt.

k. Variabele subsidiecomponent: een
onderdeel van de subsidiegrondslag dat
afhankelijk is van de feitelijk verrichte
activiteiten of daaraan verbonden
kosten en bij aanvang van het
subsidiejaar onvoldoende concreet te
maken is.

l. Vaste subsidiecomponent: grondslag
voor subsidie die voorafgaand aan de
subsid ieverlening vast staat.

Onderdeel A:
ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING WELZIJN EN EVENEMENTEN 2013

1

Artikel 1O Verplichtingen van de subsidieontvanger

Toelichting:
- In lid 2c is de verplichting opgenomen om het college schriftelijk te informeren over

bepaalde wijzigingen van de statuten. Een van deze wijzigingen is de verandering van
de "persoon van de bestuurder". Een wijziging van de persoon van de bestuurder
wordt niet in de statuten vastgelegd en kan daarom in dit lid vervallen. Het
doorgeven van wijzigingen in het bestuur van de organisaties is ook niet noodzakelijk.
Bij behandeling van aanvragen wordt op basis van de gegevens van de Kamer van
Koophandel structureel gecontroleerd of de aanvraag door de hiervoor bevoegde
bestuurders is gedaan.

Bestaande tekst Nieuwe tekst
ArtikellO
2. De subsidieontvanger informeert het

college zo spoedig mogelijk schriftelijk
over:
c. wijziging van de statuten voor zover

het betreft de vorm van de
rechtspersoon, de persoon van de
bestuurder(s) en het doel van de
rechtspersoon.

Artikel 1O
2. De subsidieontvanger informeeft het

college zo spoedig mogelijk schriftelijk
over:
c. wijzigingvan de statuten voor zover

het betreft de vorm van de
rechtspersoon en het doel van de
rechtspersoon.
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Artikel 14 Subsidieaanvraag subsidievaststelling

Toelichting:
- De opbouw van dit aftikel was niet duidelijk en is daarom gewijzigd. Daarnaast zijn er

enkele tekstuele verduidelijkingen doorgevoerd. Door samenvoeging van tekst
resteeft er tevens een lid minder.

- Op 3 plaatsen is "burgemeester en wethouders" vervangen door "het college". "Het
college" staat in de begripsomschrijving van artikel 1 opgenomen. In aftikel 14 was
echter de term "burgemeester en wethouders" gebruikt.

- De termijn van het indienen van een aanvraag tot vaststelling van een eenmalige
subsidie is 13 weken na afloop van de activiteit. In dit artikel stond 12 weken. Dit is
aangepast in 13 weken.

Bestaande tekst Nieuwe tekst
Artikel 14

1. Een subsidieontvanger doet vóór 1

april van het jaar na afloop van het
jaar waarop de
su bsidieverstrekking betrekking
heeft een aanvraag tot vaststelling
van de subsidie bij het college
overeenkomstig artikel 4:45 van de
Algemene wet bestuursrecht door
middel van een door het college
vastgesteld aanvraagformu lier,
tenzij artikel 16 lid 1 onder a van
toepassing is.

2. Het college kan bepalen dat
aanvullend op het onder lid 1

genoemde aanvraagformul ier ook
andere gegevens en bescheiden die
voor de vaststelling van belang zijn
moeten worden overgelegd.

3. Bij de aanvraag tot
subsidievaststelling legt de
aanvrager op de in artikel t6, L7
en 18 genoemde wijze
verantwoording af.

4. Indien vóór de in het eerste lid
genoemde datum geen aanvraag
als bedoeld in dit aftikel is
ontvangen, wordt de organisatie
verzocht alsnog binnen 4 weken de
aanvraag in te dienen. Indien
hieraan niet voldaan wordt kunnen
burgemeester en wethouders de
subsidie ambtshalve vaststellen. Als
de subsidievaststelling lager is dan
de subsidieverlening, kan het
verschil worden teruggevorderd.

5. Burgemeester en wethouders
beslissen bij jaarlijkse subsidies
vóór 1 september volgend op het
jaar waarvoor subsidie is verleend
op de volledige aanvraag tot
su bsidievaststelli ng.

6. In afwijking van het eerste lid doet
een ontvanger van een eenmalige
subsidie binnen 12 weken na afloop
van de gesubsidieerde activiteit een
aanvraag tot vaststelling van de
subsidie onder overleqqinq van een

Artikel 14
1. Bij een jaarlijkse subsidie doet een

subsidieontvanger vóór 1 april van
het jaar na aflooo van het jaar
waarop de subsidieverstrekking
betrekking heeft een aanvraag tot
vaststelling van de subsidie bij het
college overeenkomstig artikel 4:45
van de Alaemene wet bestuursrecht
door middel van een door het
colleqe vastgesteld
aanvraagformulier. tenzij artikel 16
lid 1 onder a van toepassing is. Het
college beslist bij jaarlijkse
subsidies vóór 1 seotember volgend
oo het jaar waarvoor subsidie is
verleend op de volledige aanvraag
tot subsidievaststelling.

2. Bii een eenmalioe subsidie doet een
subsidieontvanger binnen 13 weken
na afloop van de gesubsidieerde
activiteit een aanvraag tot
vaststellino van de subsidie bii het
college onder overleqginq van een
activiteitenverslag en financiële
verslagleggino, tenzij artikel 16 lid
1 onder a van toepassing is. Het
colleoe beslist binnen 8 weken na
ontvangst op de volledige aanvraag
tot subsidievaststellino.

3. Het college kan bepalen dat
aanvullend op de onder lid 1 en 2
qenoemde gegevens ook andere
gegevens en bescheiden die voor
de vaststelling van belang zijn
moeten worden overgelegd.

4. Bij de aanvraag tot
su bsidievaststelling legt de
aanvrager op de in artikel t6, 17
en 18 genoemde wijze
verantwoording af.

5. Indien vóór de in het eerste en
tweede lid genoemde termijnen
geen aanvraag als bedoeld in dit
aftikel is ontvangen, wordt de
organisatie verzocht alsnog binnen
4 weken de aanvraag in te dienen.
Indien hieraan niet voldaan
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activiteitenverslag en fi nanciële
verslaglegging. Het bepaalde in het
derde lid is van overeenkomstige
toepassing. Burgemeester en
wethouders beslissen binnen 8
weken na ontvangst op de volledige
aanvraag tot subsid ievaststelling
van de eenmalige subsidie.

7. Indien uit de aard van de subsidie,
dan wel de verantwoording
daarvan, volgt dat voor de
beslissing op de vaststelling van de
subsidie een langere termijn nodig
is dan de in het vijfde en zesde lid
genoemde termijn, dan bericht het
college de subsidieontvanger
daarvan zo spoedig mogelijk na
ontvangst van de volledige
aanvraag tot subsidievaststelling en
noemt het daarbij een zo kort
mogelijke termijn waarbinnen de
beschikking wel tegemoet kan
worden gezien.

8. Indien een beschikking tot
subsidieverlening is gegeven stelt
het college de subsidie
overeenkomstig de
subsidieverlening vast, tenzij zich
een (of meer) van de in artikel
4:46, tweede lid Algemene wet
bestuu rsrechf omschreven
omstandiqheden voordoet.

kan het college de subsidie
ambtshalve vaststellen. Als de
subsidievaststelling lager is dan de
subsidieverlening, kan het verschil
worden teruggevorderd.

6. Indien uit de aard van de subsidie,
dan wel de verantwoording
daarvan, volgt dat voor de
beslissing op de vaststelling van de
subsidie een langere termijn nodig
is dan de in het eerste en tweede
lid genoemde termijn, dan bericht
het college de subsidieontvanger
daarvan zo spoedig mogelijk na
ontvangst van de volledige
aanvraag tot subsidievaststelling en
noemt het daarbij een zo kort
mogelijke termijn waarbinnen de
beschikking wel tegemoet kan
worden gezien.

7. Indien een beschikking tot
subsidieverlening is gegeven stelt
het college de subsidie
overeenkomstig de
subsidieverlening vast, tenzij zich
een (of meer) van de in artikel
4:46, tweede lid Algemene wet
bestu u rsrecht omsch reven
omstandig heden voordoet.

Artikel 16 Verantwoording subsidies tot € 5.OOO,-

Toelichting:
- De tekst van lid 2a hoort niet op deze plaats. Het is de tekst van artikel 1 lid b, die

per ongeluk ook is doorgezet naar lid 2. Deze tekst kan dan ook vervallen.
- Als gevolg van het vervallen van lid 2a, wijzigt de "nummering" van de navolgende

leden 2b en 2c in lid 2a en 2b.

Bestaande tekst Nieuwe tekst
Artikel 16
2. Voor subsidies tot € 5.000,- waarvan

de grondslagen geheel of gedeeltelijk
uit variabele subsidiecomponenten
bestaan, dient de subsidieontvanger
een aanvraag tot vaststelling in bij het
college:

a. ambtshalve vastgesteld binnen
13 weken, nadat de
activiteit(en) uiterlijk moeten
zijn verricht.

b. Bij een eenmalige subsidie
uiterlijk 13 weken na het
verrichten van het project of de
activiteit(en);

c. Bij een jaarlijks verstrekte
subsidie vóór 1 april in het jaar
na afloop van het kalenderjaar
waarvoor de subsidie is
verleend;

Artikel 16
2. Voor subsidies tot € 5.000,- waarvan

de grondslagen geheel of gedeeltelijk
uit variabele subsidiecomponenten
bestaan, dient de subsidieontvanger
een aanvraag tot vaststelling in bij het
college:

a. Bij een eenmalige subsidie
uiterlijk 13 weken na het
verrichten van het project of de
activiteit(en);

b. Bij een jaarlijks verstrekte
subsidie vóór 1 april in het jaar
na afloop van het kalenderjaar
waarvoor de subsidie is
verleend.
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Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Toelichting:
- Het begrip subsidieplafond is niet opgenomen in de begripsomschrijving. Dit moet wel

omdat voor de subsidieregeling voor kaderopleidingen een subsidieplafond van
toepassing is en dit begrip daarom ook in artikel 14 van deze deelsubsidieverordening
is genoemd.

- De begrippen staan opgenomen op alfabetische volgorde. Op grond hiervan wordt dit
begrip lid g. Als gevolg van het invoegen van dit begrip wijzigt de "nummering" van
het huidige lid g en de navolgende leden h, i en j in h, i, j en k.

Bestaande tekst Nieuwe tekst
Artikel 1

g. topsportorganisatie: een Weerter
vereniging of stichting die het
beoefenen van topsport als primair doel
heeft;

h. vereniging: een bij de Kamer van
Koophandel geregistreerde vereniging
met vol ledige rechtsbevoegd heid ;

i. verenigingstarief: het uurtarief of het
jaaftarief voor spoftverenigingen dat
het college van burgemeester en
wethouders heeft vastgesteld voor de
verhuur van gemeentelijke
accommodaties voor het jaar waarop de
su bsidieaanvraag betrekking heeft ;j. vrijwillig kader: personen die lid zijn
van een sportvereniging en die binnen
deze vereniging op onbezoldigde basis
(= ten hoogste tegen een vergoeding
van onkosten) bestuurlijke en
organisatorische taken (gaan)
verrichten of sportactiviteiten (gaan)
begeleiden (training en coaching).

Artikel 1

g¡ subsidieplafond: het bedrag dat
oedurende een bepaald tijdvak ten
hoogste beschikbaar is voor de
verstrekking van subsidies krachtens
een beoaald wettelijk voorschrift;

h. topsportorganisatie: een Weerter
vereniging of stichting die het
beoefenen van topsport als primair doel
heeft;

i. vereniging: een bij de Kamer van
Koophandel geregistreerde verenig ing
met volledige rechtsbevoegdheid ;

t verenigingstarief: het uurtarief of het
jaartarief voor sportverenigingen dat
het college van burgemeester en
wethouders heeft vastgesteld voor de
verhuur van gemeentelijke
accommodaties voor het jaar waarop
de subsidieaanvraag betrekking heeft;

k. vrijwillig kader: personen die lid zijn
van een sportvereniging en die binnen
deze vereniging op onbezoldigde basis
(= ten hoogste tegen een vergoeding
van onkosten) bestuurlijke en
organisatorische taken (gaan)
verrichten of sportactiviteiten (gaan)
begeleiden (training en coaching).

Onderdeel B:
DEELSUBSIDIEVERORDENING SPORT 2O'.3

1

Artikel 5 Eisen om in aanmerking te komen voor subsidie

Toelichting:
- Basketbalvereniging BAL voldoet niet aan de eis die is opgenomen in lid 3b van dit

artikel. De eis is dat verenigingen die voor het jaar 2013en navolgende jaren voor de
eerste keer subsidie aanvragen geen tak van sport beoefenen die al in
verenigingsverband wordt beoefend.

- Het college van B&W heeft op 14 oktober besloten dat deze eis niet geldt voor
basketbalvereniging BAL. Er is sprake van een bijzondere situatie waardoor de
activiteiten van deze vereniging niet kunnen worden ondergebracht bij de andere
gesubsidieerde basketbalvereniging in Weert. Door toepassing van de
hardheidsclausule is voor het jaar 2014 subsidie toegekend. Om dit ook voor 2015 en
navolgende jaren te kunnen doen dient de uitzondering voor deze verenig¡ng te
worden d in de verordenin
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Bestaande tekst Nieuwe tekst
Artikel 5
3. In aanvulling op de eisen uit de

Al g e men e Su bsi d i eve ro rden i ng Wel zij n
en evenementen 2013 en de eisen uit
de leden 1 en 2 van dit artikel, gelden
voor sportverenigingen die voor het
jaar 2013 en navolgende jaren voor de
eerste keer een jaarlijkse subsidie
aanvragen de volgende eisen:
a. De sportvereniging beoefent een

tak van sport die binnen de
gemeente Weert nog niet in
verenigi ngsverband wordt beoefend
in verenigingsverband.

Artikel 5
3. In aanvulling op de eisen uit de

Algemene Subsidieverordening Welzijn
en evenementen 2013 en de eisen uit
de leden 1 en 2 van dit artikel, gelden
voor sportverenigingen die voor het
jaar 2013 en navolgende jaren voor de
eerste keer een jaarlijkse subsidie
aanvragen de volgende eisen:
a. De spoftvereniging beoefent een

tak van sport die binnen de
oemeente Weeft nog niet ¡n
verenig inqsverband wordt beoefend
in verenioinqsverband. In afwijking
hierop geldt dat
basketbalverenigino BAL niet aan
deze eis hoeft te voldoen;

Artikel 6 Verplichtingen van de subsidieontvanger

Toelichting:
- Gymnastiekvereniging De Bottekrakers voldoet niet aan de verplichting "deelname

aan competitie" die is opgenomen in lid 1a van dit artikel. De vereniging komt
hierdoor niet meer in aanmerking voor de jaarlijkse subsídie.

- Het college van B&W heeft op 30 september 2Ol4 besloten dat gymnastiekvereniging
De Bottekrakers niet aan deze verplichting hoeft te voldoen wegens het bijzondere
karakter van turnen als wedstrijdsport. Door toepassing van de hardheidsclausule is
voor het jaar 2Ol4 subsidie toegekend. Om dit ook voor 2015 en navolgende jaren te
kunnen doen dient de uitzondering voor deze vereniging te worden vastgelegd in de
verordening.

Bestaande tekst Nieuwe tekst
Artikel 6
1. In aanvulling op de

subsidieverplichtingen uit de Algemene
subsidieverordening Welzijn en
evenementen 2013 gelden de volgende
verplichtingen:
a. De sportvereniging neemt met één

of meerdere leden/teams deel aan
de reguliere competitie(s) die voor
deze tak van sport worden
georganiseerd door de landelijke
bond waarbij de vereniging is
aangesloten en bij voorkeur ook aan
toernooien en spoft manifestaties;

Artikel 6
1. In aanvulling op de

subsidieverplichtingen uit de Algemene
subsidieverordening Welzijn en
evenementen 2013 gelden de volgende
verplichtingen:
a. De sportvereniging neemt met één

of meerdere leden/teams deel aan
de reguliere competitie(s) die voor
deze tak van sport worden
georganiseerd door de landelijke
bond waarbij de vereniging is
aangesloten en bij voorkeur ook aan
toernooien en sportmanifestaties. In
afwijkinq hierop geldt dat
qymnastiekverenigi ng De
Bottekrakers niet aan deze
verolichting hoeft te voldoen;
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Artikel 7 Subsidiegrondslagen

Toelichting:
- In lid 3a zijn de subsidies voor het gebruik van zwembad De lJzeren Man opgenomen.

Hierbij is het golfslagbad niet opgenomen. Duikvereniging De Peddemoeëk kreeg tot
en met 2012 subsidie voor gebruik van het golfslagbad en heeft gevraagd of zij deze
subsidie vanaf 20L4 weer kan krijgen.

- Op 10 december 2Ot3 heeft het college van B&W door toepassing van de
hardheidsclausule aan De Peddemoeëk voor het jaar 2014 subsidie toegekend voor
het gebruik van deze accommodatie. Om dit ook voor 2015 en navolgende jaren te
kunnen doen dient de accommodatie te worden toegevoegd aan artikel 7 lid 3a. De
mogelijkheid wordt niet exclusief gekoppeld aan duikvereniging De Peddemoeëk. Door
de huidige omschrijving is geborgd dat ook de andere verenigingen die structureel
gebruik maken van het zwembad in aanmerking komen voor deze subsidie.

- Wegens de beperkte capaciteit in zwembad De lJzeren Man maakt zwemvereniging De
Rog ook gebruik van het zwembad van de van Horne Kazerne en het zwembad in
Nederweert. In 2015 worden de activiteiten op de van Horne Kazerne beëindigd. De
Rog kan deze uren maar beperkt verplaatsen naar De lJzeren Man. Zij heeft de
gemeente gevraagd of naast het zwembad in Nederweeft ook subsidie kan worden
verstrekt voor het zwembad in Budel. Dit vergroot de mogelijkheden om uren te
kunnen plaatsen.

Bestaande tekst Nieuwe tekst
Artikel 7
3. Voor het gebruik van de volgende niet-

gemeentelijke spoftaccommodaties
wordt een bijdrage in de huurkosten
verstrekt:
a. Zwembad De lJzeren Man

(instructiebad en 2S-meterbad) :

De hoogte van de bijdrage is het
verschil tussen het verenigingstarief
en het betaalde tarief;

b. Zwembad Merenveld in Nederweert
(2S-meterbad) en Het Kazernebad in
Weert (25meterbad):
De hoogte van de bijdrage is het
verschil tussen het verenigingstarief
van het 25-meterbad van zwembad
De IJzeren Man en het betaalde
tarief tot een maximum van € 37,50
per uur;

Artikel 7
3. Voor het gebruik van de volgende niet-

gemeentelijke sportaccommodaties
wordt een bijdrage in de huurkosten
verstrekt:
a. Zwembad De lJzeren Man

(instructiebad, 25-meterbad en
golfslaobad):
De hoogte van de bijdrage is het
verschil tussen het verenigingstarief
en het betaalde tarief;
Voor het qolfslagbad wordt voor de
berekening van de hoogte van de
biidraoe het verenioingstarief van
het 25-meterbad gehanteerd ;

Voor het qolfslaobad geldt tevens
dat de bijdrage voor maximaal 4
uur per jaar wordt toegekend en
uitsluitend als dit gebruik
onderdeel is van een totaal qebruik
met het 2S-meterbad en/of het
instructiebad van zwembad De
I]zeren Man van ooqeteld minimaal
40 uur oer iaar);

b. Zwembad Merenveld in Nederweert
(25-meterbad), het Zuiderpoortbad
in Budel en Het Kazernebad in
Weert (25meterbad):
De hoogte van de bijdrage is het

verschi I tussen het verenigingstarief
van het 25-meterbad van zwembad
De lJzeren Man en het betaalde
tarief tot een maximum van C 37,5O

uu
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Artikel 12 Subsidiegrondslagen

Toelichting:
Bij de uitvoering van de subsidieregeling is het niet duidelijk wanneer er sprake is van een
meerjarige opleiding. Hierdoor ¡s het ook onduidelijk hoe de hoogte van de subsidie dient te
worden berekend. Door de toevoeging van lid c is dit duidelijk.

Bestaande tekst Nieuwe tekst
Artikel 12
2.

a. De maximale bijdrage voor deelname
aan een opleiding bedraagt € 300,- per
opleiding en per deelnemer. Bij
meerjarige opleidingen geldt een
maximale bijdrage van € 300,- per
deelnemer per jaar.

b. De maximale bijdrage voor de
organisatie van een opleiding bedraagt
€ 300,- per deelnemer. Bij meerjarige
opleidingen geldt een maximale
bijdrage van € 300,- per deelnemer per
jaar. De bijdrage wordt uitsluitend
verstrekt voor deelnemers die lid zijn
van een Weefter sportvereniging en die
voldoen aan de verplichting die is
gesteld in artikel 11.

Artikel 12
2.

a. De maximale bijdrage voor deelname
aan een opleiding bedraagt € 300,- per
opleiding en per deelnemer. Bij
meerjarige opleidingen geldt een
maximale bijdrage van € 300,- per
deelnemer per jaar.

b. De maximale bijdrage voor de
organisatie van een opleiding bedraagt
€ 300,- per deelnemer. Bij meerjarige
opleidingen geldt een maximale
bijdrage van € 300,- per deelnemer per
jaar. De bijdrage wordt uitsluitend
verstrekt voor deelnemers die lid zijn
van een Weerter sportvereniging en die
voldoen aan de verplichting die is
gesteld in artikel 11.

c. Er is sprake van een meeriarioe opleiding
als de doorlooptijd van de ooleidino
lanoer is dan 12 maanden. De subsidie
per jaar wordt dan naar rato berekend.
Voorbeeld: bij een ooleiding van 16
maanden oeldt dat de subsidie voor het
eerste jaar wordt berekend oo basis van
12116 deel van de totale opleidinqskosten
en de subsidie voor het tweede jaar op
basis van 4/16 van de totale
ooleidinqskosten.
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Artikel 5 Eisen om in aanmerking te komen voor subsidie

Toelichting:
Subsidie is niet bedoeld voor kerkkoren. Bij de uitvoering blijkt dat de wijze waarop dit nu
is vastgelegd niet voldoende duidelijk is.

Bestaande tekst Nieuwe tekst

Artikel 5 E¡sen om in aanmerking te
komen voor subsidie

1. In aanvulling op de eisen uit de
Algemene Subsidieverordening Welzijn
en evenementen 2013 gelden de
volgende eisen:

d. De activiteiten bestaan niet
hoofdzakelijk uit het opluisteren
van kerkelijke of godsdienstige
plechtigheden.

Artikel 5 E¡sen om in aanmerking te
komen voor subsidie

7. In aanvulling op de eisen uit de
Al g e mene Su bsi d ieve rorden i ng We I zij n
en evenementen 2013 gelden de
volgende eisen:

d. De activiteiten. niet zijnde
reguliere repetities, bestaan voor
minder dan 50o/o uit het
ooluisteren van kerkeliike of
godsdienstige olechtiqheden.

Onderdeel C:
DEELSUBSIDIEVERORDENING CULTUUR 2013
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Onderdeel D:
DEELSUBSIDIEVERORDENING WETZIJ N 2013

Artikel 5 (Aanvullende) eisen aan ouderen-, vrouwen- en gehandicapten
organisaties om in aanmerking te komen voor subsidie

Toelichting:
In lid 2 van dit artikel is de eis vastgelegd dat een organisatie aan bepaald aantal leden
moet hebben. Disco lust for You heeft geen leden maar deelnemers. Dit is vergelijkbaar
met de Stichting DSO (art. 5 l¡d 4).
Voor Disco lust for You gekozen voor een zelfde tekst en deze als lid 6 opgenomen. Oude
lid 6 wordt daarmee lid 7.

Bestaande tekst Nieuwe tekst
Artikel 5 (Aanvullende) eisen
5. In afwijking van bovenstaande geldt

voor de Stichting Door Sport
Ontspannen (DSO):

a. er worden minimaal 35 weken
per jaar activiteiten
aangeboden;

b. er zijn mimimaal 45 vaste
deelnemers voor de activiteit
"zwemmen" en minimaal 6
vaste deelnemers voor de
activiteit "paardrijden";

c. van de deelnemers aan de
activiteiten woont minimaal
50%o in de gemeente Weeft;

d. de activiteiten vinden plaats
onder voldoende en deskundige
begeleiding.

6. In aanvulling op bovenstaande eisen
gelden voor ouderen-, vrouwen en
gehandicaptenorganisaties die voor het
jaar 2013 en navolgende jaren voor de
eerste keer een jaarlijkse subsidie
aanvragen de volgende eisen:

a. de activiteit(en) kan/kunnen
niet worden ondergebracht bij
een bestaande organisatie, en:

b. de organisatie bestaat minimaal
1 jaar.

Artikel 5 (Aanvullende) eisen
5. In afwijking van bovenstaande geldt

voor de Stichting Door Sport
Ontspannen (DSO):

a. er worden minimaal 35 weken
per jaar activiteiten
aangeboden;

b. er zijn mimimaal 45 vaste
deelnemers voor de activiteit
"zwemmen" en minimaal 6
vaste deelnemers voor de
activiteit "paardrijden";

c. van de deelnemers aan de
activiteiten woont minimaal
50o/o in de gemeente Weeft;

d. de activiteiten vinden plaats
onder voldoende en deskundige
begeleiding.

6. In afwijkino van bovenstaande geldt
voor de Stichting Disco lust For You:
a. er worden minimaal 10

activiteiten aangeboden ;
h van dc dpplnemerc aan rlo

7.

activiteiten woont minimaal 50o/o
in de oemeente Weeft;

c. de activiteiten vinden olaats onder
voldoende en deskundige
begeleiding.

In aanvulling op bovenstaande eisen
gelden voor ouderen-, vrouwen en
gehandicaptenorganisaties die voor
het jaar 2013 en navolgende jaren
voor de eerste keer een jaarlijkse
subsidie aanvragen de volgende
eisen:
a. de activiteit(en) kan/kunnen

niet worden ondergebracht bij
een bestaande organisatie, en:

b. de organisatie bestaat minimaal
1 iaar.
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Artikel 8 Grondslagen voor jaarlijkse subsidies aan ouderen, gehandicapten en
vrouwenorganisaties

Toelichting:
DSO ontvangt subsidie voor de activiteit zwemmen. De nota van het zwembad wordt
betaald met een maximum van 40 weken. In de huidige tekst is er echter sprake van een
vast aantal van 40 weken. Dit wordt nu aangepast naar daadwerkelijk gebruik, met een
maximum gelijk aan de huidige tekst.

Bestaande tekst Nieuwe tekst
Artikel 8
2. Jaarlijkse subsidies voor
gehandicaptenorganisaties :

a. De stichting Disco lust For You
ontvangt een subsidie van € 750,-;

b. Het Platform Gehandicapten Weert
ontvangt een subsidie voor de
aanvullende activiteiten van
€10.000,-;

c. De Stichting Door Sport
Ontspannen: de subsidie voor de
activiteit zwemmen bedraagt 40
maal 1,5 uur tarief zwembad en de
subsidie voor de activiteit
paardrijden bedraagt een vast
bedrag van €650,- als bijdrage in
de kosten.

d. Parkinson Vereniging Weeft: €340,-
per groep "Meer bewegen voor
Ouderen".

Artikel 8
2. Jaarlijkse subsidies voor
geha nd icaptenorga nisaties :

a. De stichting Disco lust For You
ontvangt een subsidie van € 75O,-;

b. Het Platform Gehandicapten Weert
ontvangt een subsidie voor de
aanvullende activiteiten van
€10.000,-;

c. De Stichting Door Sport
Ontspannen:
i. de subsidie voor de activiteit
zwemmen is qelijk aan de
huurkosten van het 25-meterbad
en het instructiebad van Zwembad
De lJzeren Man voor een gebruik
van maximaal 1,5 uur per week
gedurende maximaal 40 weken oer
taar
ii. de subsidie voor de activiteit
oaardrijden bedraagt een vast
bedrao van €650.- als bijdrage in
de kosten.

d. Parkinson Vereniging Weeft: C340,-
per groep "Meer bewegen voor
Ouderen".

Artikel 12 Doelgroep

Toelichting:
Stichting Walhalla wordt nog genoemd als jeugd- en jongerenorganisatie. Deze bestaat
echter niet meer. Deze activiteit loopt nu via Punt Welzijn en is ook in de subsidie van
Punt Welzijn opgenomen. Lid 1 d komt hiermee te vervallen.

Bestaande tekst Nieuwe tekst
Artikel 12

Jaarlijkse subsidie op grond van deze
regeling wordt uitsluitend verstrekt aan
1. de volgende Jeugd- en

jongerenorganisaties :

a. Scoutinggroepen;
b. Scouting Regio Weert;
c. Stichting Mega Dance;
d. Stichting Walhalla.

Artikel 12

Jaarlijkse subsidie op grond van deze
regeling wordt uitsluitend verstrekt aan
1. de volgende Jeugd- en

jongerenorganisaties :

a. Scoutinggroepen;
b. Scouting Regio Weeft;
c. Stichting Mega Dance;
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Artikel 14 (Aanvullende) eisen aan jeugd- en jongerenorganisaties om voor
subsidie in aanmerking te komen

Toelichting:
Stichting Walhalla wordt nog genoemd als jeugd- en jongerenorganisatie. Deze bestaat
echter niet meer. Deze activiteit loopt nu via Punt Welzijn en is ook in de subsidie van
Punt Welzijn opgenomen. Lid 1 f komt hiermee te vervallen.

Bestaande tekst Nieuwe tekst
Artikel 14

1. Voor jeugd- en jongerenorganisaties
gelden de volgende eisen:
a. de organisatie dient een gevarieerd

aanbod van activiteiten voor jeugd
en jongeren vast te leggen in een
activiteitenplan;

b. de organisatie organiseert minimaal
40 activiteiten per jaar;

c. de activiteiten worden begeleid
door vrijwilligers die daarvoor
voldoende geschoold zijn

d. de scoutings dienen lid te zijn van
Scouting Nederland;

e. in afwijking van bovenstaande geldt
voor de stichting Mega Dance dat
zij minimaal 10 activiteiten per jaar
organiseert voor jongeren in de
leeftijd van 11 tot 15 jaar. De
activiteiten zijn vrij toegankelijk,
behoudens een kleine eigen
bijdrage;

f. In afwijking van bovenstaande
geldt voor de stichting Walhalla dat
de activiteiten gericht zijn op
basisschoolleerlingen en zijn
vastgelegd in een jaarplan.

Artikel 14

1. Voor jeugd- en jongerenorganisaties
gelden de volgende eisen:
a. de organisatie dient een gevarieerd

aanbod van activiteiten voor jeugd
en jongeren vast te leggen in een
activiteitenplan;

b. de organisatie organiseert minimaal
40 activiteiten per jaar;

c. de activiteiten worden begeleid
door vrijwilligers die daarvoor
voldoende geschoold zijn

d. de scoutings dienen lid te zijn van
Scouting Nederland;

e. in afwijking van bovenstaande geldt
voor de stichting Mega Dance dat
zij minimaal 10 activiteiten per jaar
organiseeft voor jongeren in de
leeftijd van 11 tot 15 jaar. De
activiteiten zijn vrij toegankel ijk,
behoudens een kleine eigen
bijdrage;

Hoofdstuk 4 Integratie artikelen 19 t/m 27 komen te vervallen.

Toelichting:
Het onderdeel integratie is bij raadsbesluit in maaft 2074 per 1-1-2015 ingetrokken.

Hoofdstuk 5 wordt hoofdstuk 4 en hoofdstuk 6 wordt hoofdstuk 5

Artikelen m rden 19 m 28.
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Artikel 28 Begripsomschrijvingen wordt artikel 19

Toelichting:
In lid d. wordt gesproken over'maximaal 5 activiteiten'.
Met de nieuwe tekst wordt de mogelijkheid gecreëerd om, indien er na beoordeling van
alle ingediende activiteiten, blijkt dat er binnen een wijk meer dan 5 activiteiten zijn die
subsidie verdienen, deze subsidie bij voldoende budget verstrekt kan worden.

Oude tekst Nieuwe tekst
Artikel 28
Voor de toepassing van deze verordening
wordt verstaan onder:

a. Activiteitenbudget: uit het
activiteitenbudget worden kosten
betaald voor kleine bijdragen aan
leefbaarheidinitiatieven in de wijk
of het dorp.

b. Basisbudget: Uit het basisbudget
worden kosten betaald voor
bestuur, secretariaat, huur
accom modatie voor reguliere
vergaderingen, werkg roepen,
representatie, contributie en
verzekeringen.

c. Communicatiebudget: uit het
com municatiebudget worden
kosten betaald voor de
communicatie met de bewoners
van de wijk of het dorp, zoals
website, enquêtes,
bewonersbijeenkomsten,
wijkkranten en bezorging etc.

d. Leefbaarheidagenda: overzicht van
maximaal 5 activiteiten die zo veel
als mogelijk binnen één jaar
uitgevoerd worden, opgesteld door
de wijk- en dorpsraad in
samenwerking met andere partners
en betaald uit het wijkenbudget.

e. Partners: Wonen Limburg, Punt
Welzijn, Politie Limburg-Noord,
wijk- en dorpsraden en gemeente
Weert;

Artikel 19
Voor de toepassing van deze verordening
wordt verstaan onder:

a. Activiteitenbudget: uit het
activiteitenbudget worden kosten
betaald voor kleine bijdragen aan
leefbaarheidinitiatieven in de wijk
of het dorp.

b. Basisbudget: Uit het basisbudget
worden kosten betaald voor
bestuur, secretariaat, huur
accom modatie voor reguliere
vergaderingen, werkgroepen,
representatie, contributie en
verzekeringen.

c. Communicatiebudget: uit het
communicatiebudget worden
kosten betaald voor de
communicatie met de bewoners
van de wijk of het dorp, zoals
website, enquêtes,
bewonersbijeen komsten,
wijkkranten en bezorging etc.

d. Leefbaarheidagenda: overzicht van
activiteiten die zo veel als mogelijk
binnen één jaar uitgevoerd worden,
opgesteld door de wijk- en
dorpsraad in samenwerking met
andere partners en betaald uit het
wijkenbudget.

e. Partners: Wonen Limburg, Punt
Welzijn, Politie Limburg-Noord,
wijk- en dorpsraden en gemeente
Weert;
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Toelichting:
In dit artikel wordt prestatieveld 1 van de Wmo genoemd. Door de wijzigingen in de Wmo
bestaat deze benaming niet meer.

Artikel 3O Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Oude tekst tekstN
Artikel 3O
Jaarlijkse subsidie kan worden verstrekt
voor activiteiten die:

a. uitvoering geven aan
presentatieveld 1 van de Wmo: het
bevorderen van een schone, hele
en veilige leefomgeving waarin
mensen elkaar ontmoeten, zich
verantwoordelijk voelen voor hun
leefomgeving en daar een actieve
bijdrage aan leveren.

b. activiteiten die zijn opgenomen in
de leefbaarheidagenda.

Jaarlijkse subsidie kan worden verstrekt
voor activiteiten die:

a. een schone, hele en veiliqe
leefomgeving bevorderen, waarin
mensen elkaar ontmoeten. zich
verantwoordelijk voelen voor hun
leefomgeving en daar een actieve
biidrage aan leveren.

b. activiteiten die zijn opgenomen in
de leefbaarheidagenda.

Artikel 21
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Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Toelichting:
- Het begrip'subsidieplafond' is niet opgenomen in de begripsomschrijving. Dit moet

wel omdat voor deze subsidieregeling een subsidieplafond van toepassing is.
- Het begrip'vereniging' komt niet voor deze subsidieverordening en is dan ook

verwijderd. Lid i bevat nu de omschrijving van subsidieplafond.

Bestaande tekst Nieuwe tekst
Artikel 1 Begripsomschrijvingen
Voor de toepassing van deze verordening
wordt verstaan onder:
h. sportvereniging: een bij de Kamer van

Koophandel geregistreerde verenig ing
met volledige rechtsbevoegdheid die de
beoefening van een of meerdere takken
van sport in verenigingsverband als
primair doel heeft;

i. vereniging: een bij de Kamer van
Koophandel geregistreerde vereniging
met volledige rechtsbevoegdheid.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen
Voor de toepassing van deze verordening
wordt verstaan onder:
h. spoftvereniging: een bij de Kamer van

Koophandel geregistreerde verenigi ng
met volledige rechtsbevoegdheid die de
beoefening van een of meerdere takken
van sport in verenigingsverband als
primair doel heeft;

i. subsidieplafond: het bedrag dat
gedurende een bepaald tijdvak ten
hooqste beschikbaar is voor de
verstrekkino van subsidies krachtens
een beoaald wettelijk voorschrift.

Onderdeel E:
DEELSU BSIDIEVERORDENING INVESTERINGEN 2013

1

Artikel 3 Doelgroep

Toelichting:
de stichting Gemeenschapscentrum Stramproy ontvangt jaarlijks subsidie voor het groot
onderhoud. Om dit specifieker vast te leggen is gekozen voor een onderscheíd in
jaarlijkse- en eenmalige subsidies.

Bestaande tekst Nieuwe tekst
Artikel 3
Voor een subsidie komen in aanmerking
sportverenigingen en scoutinggroepen die
in de gemeente Weeft zijn gevestigd en de
stichting Gemeenschapscentrum
Stramproy.
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Artikel 4 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Toelichting:
de stichting Gemeenschapscentrum Stramproy ontvangt jaarlijks subsidie voor het groot
onderhoud. Om dit specifieker vast te leggen is gekozen voor een onderscheid in
jaarlijkse- en eenmaliqe subsidies.
Bestaande tekst Nieuwe tekst
Artikel 4
Subsidie kan worden verstrekt voor
investeringen in accommodaties van
spoftverenigingen en scoutinggroepen en
voor het gemeenschapscentrum De Zaal in
Stramproy.

Artikel 4
1. De jaarlijkse subsidie aan stichting

gemeenschapscentrum Stram orov
wordt verstrekt voor het plegen van
qroot onderhoud aan het
oemeenschaoscentru m Stramoroy.

2. Eenmalige subsidies worden verstrekt
voor investerinqen in accommodaties
van sportverenigingen en,
scouti nggroeoen / beheersstichtingen
van scoutinqaccommodaties.

Hoofdstuk 2 Subsidies voor investeringen

Toelichting:
ook hier wordt een splitsing gemaakt te worden tussen jaarlijkse en eenmalige subsidies.
Erzijn twee nieuwe artikelen ingevoegd als artikel 5 en 6. De overige artikelen schuiven
hi r ln nummenn

2

Artikel 5 Verplichtingen van jaarlijkse subsidieontvanger

Bestaande tekst Nieuwe tekst
Nieuw artikel Artikel 5

Stichti ng g_emeenscha oscentru m Stram orov
verplicht zich ertoe het qroot onderhoud
aan het oemeenschapscentrum Stramoroy
op deugdelijke en planmatige wijze uit te
voeren.

Artikel 6 Subsidiesrondslas
Bestaande tekst Nieuwe tekst
Nieuw artikel Artikel 6

De iaarliikse subsidie bedraaqt € 11.964.00
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Artikel 7 Eisen om in aanmerking te komen voor eenmalige subsidie

Toelichting:
- In de huidige regels is opgenomen dat er een verklaring moet worden ondertekend

over teruggave van BTW-gelden. In de nieuwe tekst is teruggave als eis opgenomen
- Door splitsing jaarlijkse en eenmalige subsidies hoeft Gemeenschapscentrum

Stramproy hier niet meer genoemd te worden en vervalt lid l.

Bestaande tekst Nieuwe tekst
Artikel 5 (oude nummering)

1. In aanvulling op de eisen uit de
Algemene subsidieverordening Welzijn
en evenementen 2013 gelden voor alle
investeringen de volgende eisen:
k. De subsidieontvanger dient

voorafgaand aan de
subsidieverlening een verklaring te
ondeftekenen, dat bij een
teruggave van BTW-gelden over de
investering, de gemeente hiervan
naar rato van deelname in de
kosten haar aandeel ontvangt.

L Lid f is niet van toepassing voor
stichting Gemeenschapscentrum
Stramproy.

Artikel 7 (nieuwe nummering)

1. In aanvulling op de eisen uit de
Algemene subsidieverordening Welzijn
en evenementen 2013 gelden voor alle
investeringen de volgende eisen:
k. De subsidieontvanger stemt ermee

in dat bij een teruqqave van BTW-
gelden over de investering. de
gemeente hiervan naar rato van
deelname in de kosten haar aandeel
ontvanot.

Artikel 8 lAanvullende) verplichtingen van de subsidieontvanger

Toelichting:
- Nu is nog opgenomen dat de aanvrager niet mag starten met werkzaamheden

voordat besluit over subsidie is genomen. Dit blijkt in de praktijk een belemmering.
Deze verplichting is er nu uitgehaald. Hiervoor is in artikel ll opgenomen dat start
voor eigen risico is toegestaan.

- Tekst over Gemeenschapscentrum Stramproy is hier niet meer nodig. Staat in nieuw
artikel 5.

Bestaande tekst Nieuwe tekst
Artikel 6 (oude nummering)

1. De subsidieontvanger dient de
accommodatie ook tijdens de
bouwwerkzaamheden tegen brand- en
stormschade te verzekeren.

2. Met de investering wordt geen aanvang
gemaakt voordat het college heeft
besloten tot het verlenen van de
subsidie. Dit lid is niet van toepassing
voor de stichting
Gemeenschapscentrum Stramproy.

3. Voor de stichting
Gemeenschapscentrum Stramproy
geldt dat zij op deugdelijke en
planmatige wijze haar accommodatie
dient te onderhouden.

Artikel I (nieuwe nummering)

1. De subsidieontvanger dient de
accom modatie tijdens de
bouwwerkzaamheden tegen brand- en
stormschade te verzekeren.

2. De subsidieontvanger voeft de
werkzaamheden uit conform het
ingediende en door de qemeente
goedkeurde olan.

3. De subsidieontvanger doet onmiddellijk
schrifteliik meldino aan het colleoe van
buroemeester en wethouders zodra
aannemeliik is dat de werkzaamheden
niet (geheel) worden verricht en/of er
tijdens de uitvoerinq wijziging worden
doorqevoerd ten oozichte van het
goedgekeurde olan.
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Artikel 9 Subsidiegrondslagen
Toelichting:
de jaarlijkse subsidie voor stichting Gemeenschapscentrum Stramproy is in artikel 6
vastgelegd. Lid 2 vervalt daardoor. Lid 1 wordt 7 tlm 4.

Bestaande tekst Nieuwe tekst
Artikel 7 (oude nummering)

1. Voor sportverenigingen en scoutings:
a. De subsidie bedraagt 25olo van de

door het college goedgekeurde
kosten.

b. Voor investeringen die betrekking
hebben op het geschikt maken van
de accommodatie voor
mindervaliden kan een bijdrage
worden verleend van 50o/o van de
door het college goedgekeurde
kosten.

c. Niet voor subsidie in aanmerking
voor subsidie komen investeringen
die betrekking hebben op
sportkantines.

d. Er wordt per vereniging voor
maximaal één investering per jaar
subsidie verleend.

2. Voor de stichtinq
GemeenschaDscentrum Stra mprov
bedraagt de jaarliikse subsidie voor
nranf nndarhnrrrl 6 11 A^4 -

Artikel 9 (nieuwe nummering)

Voor spoftverenigingen en scoutings:
1. De subsidie bedraagt 25olo van de door

het college goedoekeurde kosten,
waarbij wordt uitoegaan van een
sobere en functionele uitvoering.

2. Voor investeringen die betrekking
hebben op het oeschikt maken van de
accommodatie voor mindervaliden kan
een biidrage worden verleend van 50o/o
van de door de gemeente
goedoekeurde kosten.

3. Niet voor subsidie in aanmerking voor
subsidie komen investeringen die
betrekking hebben op spoftkantines,
dagelijks onderhoud en inrichting.

4. Er wordt oer vereniging voor maximaal
één investerino oer jaar subsidie
verleend.

Artikel 11 Subsidieprocedure

Toelichting:
- De beoordeling van ingediende begrotingingen levert in de praktijk problemen op.

Daarom wordt nu de verplichting opengenomen om een open aannemersbegroting in
te dienen.

- Passage over gemeenschapscentrum Stramproy hier overbodig.
- Verder is gebleken dat de aanvraag termijn van 16 weken voor aanvang als te lang

wordt ervaren. Nu teruggebracht tot één week, waarbij aanvrager voor eigen risico
kan starten. Zie hiervoor ook wijziging artikel 8 (nieuwe nummering).

- Lid 4 gemeenschapscentrum Stramproy vervalt.

Bestaande tekst Nieuwe tekst
Artikel 9 (oude nummering)
1. De aanvraag dient te zijn voorzien van

een uitgesplitste begroting, tekening,
offerte en financieringsopzet. Indien
van toepassing dienen de bij artikel
genoemde verklaringen,
haalbaarheidsstudie en beleidsplan te
worden toegevoegd.

2. In afwijking van de Algemene
Subsidieverordening Welzijn en
evenementen 2013 wordt de
aanvraag tot verlening van een subsidie
voor een investering hoger dan €
20.000,- uiterlijk 16 weken
voorafgaand aan de staft van de
uitvoering ingediend.

3. Indien de investering start in het
kalender ná het kalenderiaar waarin de

Artikel 11 (nieuwe nummering)
1. De aanvraag dient te zijn voorzien van

een uitgesplitste begroting (b¡j
renovaties en nieuwbouw is een ooen
aannemersbeg roti no verplicht),
tekening, offerte en financieringsopzet.
Indien van toepassing dienen de bij
artikel 7 lid 2 genoemde verklaringen,
haalbaarheidsstudie en beleidsplan te
worden toegevoegd.

2. De subsidieaanvraag wordt uiterlijk één
week voor aanvano van de
werkzaamheden inoediend. De
gemeente besluit binnen uiterlijk 8
weken oo de subsidieaanvraao, nadat
deze volledio is. Aanvrager mag oo
eioen risico starten met de
werkzaamheden voordat
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aanvraag wordt ingediend, beslist het
college op de aanvraag om subsidie
nadat de raad de begroting voor het
betreftende kalenderjaar heeft
vastgesteld en het subsidieplafond voor
deze regeling voor het kalenderjaar
heeft vastgesteld en kenbaar gemaakt.

4. Voor de stichting
gemeenschapscentrum Stramproy geldt
dat de leden 1 en 3 niet van toepassing
ztln.

subsidieverlening heeft plaatsqevonden.
3. Indien de investering start in het

kalender ná het kalenderjaar waarin de
aanvraag wordt ingediend, beslist het
college op de aanvraag om subsidie
nadat de raad de begroting voor het
betreffende kalenderjaar heeft
vastgesteld en het subsidieplafond voor
deze regeling voor het kalenderjaar
heeft vastgesteld en kenbaar gemaakt.

Artikel 12 Subsidieplafond
Toelichting:
De passage over gemeenschapscentrum Stramproy is hier overbodig aangezien het
bedrag is vastgelegd in aftikel 6. Lid d. vervalt dan ook.

Bestaande tekst Nieuwe tekst
Artikel 1O (oude nummering)
1. Voor investeringen tot € 20.000,- geldt

a. De gemeenteraad stelt voor deze
su bsidieregeling een su bsidieplafond
vast;

b. Het subsidieplafond wordt
vastgesteld voor een periode van
één kalenderjaar samen met de
begroting voor het betreffende
kalenderjaar;

c. Het beschikbare bedrag voor
subsidieverstrekking wordt verdeeld
op basis van binnenkomst van de
aanvragen tot subsid ieverleni ng,
waarbij alleen volledige aanvragen
in behandeling worden genomen.

d. De jaarlijkse subsidie voor de
stichting Gemeenschapscentrum
Stramproy blijft buiten het
subsidieplafond.

Artikel 12 (nieuwe nummering)
1. Voor investeringen tot € 20.000,- geldt

a. De gemeenteraad stelt voor deze
subsidieregeling een subsidieplafond
vast;

b. Het subsidieplafond wordt
vastgesteld voor een periode van
één kalenderjaar samen met de
begroting voor het betreffende
kalenderjaar;

c. Het beschikbare bedrag voor
subsidieverstrekking wordt verdeeld
op basis van binnenkomst van de
aanvragen tot su bsid ieverlening,
waarbij alleen volledige aanvragen
in behandeling worden genomen.

5Voorgestelde wijzigingen 'deelsubsidieverordening Investeringen 2013'per l januari 2015



Onderdeel F:
DEELSUBSIDIEVERORDENING EVENEMENTEN 2013

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Toelichting:
Het begrip subsidieplafond is niet opgenomen in de begripsomschrijving. Dit moet wel
omdat voor de subsidieregeling voor evenementen een subsidieplafond van toepassing is
en dit begrip daarom ook in artikel 5 van deze deelsubsidieverordening is genoemd.

Bestaande tekst Nieuwe tekst
Artikel 1 Begripsomschrijvingen
In deze regeling wordt verstaan onder:
Evenement: een evenement is een
professioneel georganiseerde, bijzondere
publieke gebeurtenis, die de duur heeft van
minimaal een dagdeel in de gemeente
Weert, die de duur heeft van minimaal een
dagdeel.
Calamiteit: een vooraf n¡et te voorziene
gebeurtenis/ waarvan de negatieve
financiële gevolgen voor een evenement
dusdanig zijn dat deze gevolgen naar het
oordeel van het college niet (volledig) voor
rekening van de organisator van het
evenement dienen te blijven.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. Evenement: een evenement is een

professioneel georganiseerde,
bijzondere publieke gebeurtenis, die de
duur heeft van minimaal een dagdeel in
de gemeente Weert, die de duur heeft
van minimaal een dagdeel.

b. Calamiteit: een vooraf niet te voorziene
gebeuftenis, waarvan de negatieve
financiële gevolgen voor een evenement
dusdanig zijn dat deze gevolgen naar
het oordeel van het college niet
(volledig) voor rekening van de
organisator van het evenement dienen
te blijven.

c. Subsidieolafond: het bedrag dat
qedurende een bepaald tijdvak ten
hoooste beschikbaar is voor de
verstrekking van subsidies krachtens
een bepaald wettelijk voorschrift.

t


