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Sector

: Inwoners

Afdeling

: Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn
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Behandelend medewerk(st)er

: Cisca van der Kraan

Portefeui|lehouder(s)
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.

. 061623

Kabinet.

_

U

Tel.: (0495) 57 54 63
Nummer

l_itjens
ONDERWERP

Bezwaar tegen subsidieverlening

2014.

ADVIES

Besluiten:
1. Tot het gegrond verklaren van het bezwaar van "ZPC De Rog" tegen de
subsidieverlening 2014, voor zover dit bezwaar betrekking heeft op de hoogte van de
subsidie voor het gebruik van een niet-gemeentelijke
sportaccommodatie;
2. Om het besteden besluit te herroepen en de hoogte van de te verlenen subsidie voor
het gebruik van niet-gemeentelijke
sportaccommodatie in 2014 te wijzigen van
maximaal E 58.162,50 naar maximaal E 67.513,50. Te weten:
a. een subsidie van é 5.062,50,- voor het gebruik van het zwembad van de Van Horne
Kazerneop basis van een gecorrigeerde gebruiksomvang van 135 uur en een
gecorrigeerd tarief van E 73,~;
b. een subsidie van E 112,5 voor het gebruik van zwembad Merenveld;
c. een subsidie van 6 62.338,50 voor het gebruik van Zwembad De IJzeren Man, op
basis van een gecorrigeerde gebruiksomvang van 695 uur.
3. om, gelet op het bepaalde onder 1. en 2. , aan "ZPC De Rog" een subsidie over het
jaar 2014 te verlenen van maximaal 6 72.817,50, conform bijgaande conceptbeschikking.
«
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TOELICHTING

Relatie met vorig voorstel:
Mandaatbesluit inzake subsidieverlening

2014 d.d. 13 december 2013.
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"ZPC De Rog"'een "Beschikking
Op 13 december 2013 is aan zwem- en polovereniging
subsidieverlening
2014" gestuurd. Tegen deze beschikking heeft het bestuur van de
vereniging op 30 december 2013 bezwaar aangetekend. Het bezwaar is ingediend binnen
de daarvoor gestelde wettelijke termijn.
Het bestuur heeft op 20 januari telefonisch
contact opgenomen met de gemeente over het ingediende bezwaar. Op basis hiervan
heeft het bestuur besloten om het bezwaar schriftelijk aan te vullen en geen gebruik meer
te maken van de hoorzitting.
De aanvulling op het bezwaar is op 23 januari ontvangen.

"ZPC De Rog” huurt voor haar activiteiten "Zwembad De IJzeren Man, het zwembad van
de Van HorneKazerne en het zwembad Merenveld in Nederweert. De vereniging maakt er
bezwaar tegen dat:
1. De maximale hoogte van de subsidie voor het gebruik van het zwembad van de Van
Home Kazerne is berekend op basis van een gebruik van 67,5 uur in plaats van 135
uur.
2. Er geen subsidie is verleend voor het gebruik van zwembad Merenveld in Nederweert.
^

\

Verder verzoekt de

vereniging:

3. om de maximale hoogte van de subsidie van het gebruik
te stellen op basis van een hoger werkelijk gebruikstarief
4. om de maximale hoogte van de subsidie voor het gebruik
Zwembad De IJzeren Man te berekenen over 605 uren in
In het bezwaarschrift en de aanvulling
volgende argumenten
aan:

van de Van Horne Kazerne bij
van E 73,- per uur.
van het 25-meterbad van
plaats van 540 uren.

op het bezwaarschrift

voert de vereniging

de

1. Op het aanvraagformulier
is aangegeven dat het verwachte gebruik van het zwembad
van de Van Horne Kazerne 135 uur is. De gemeente heeft de subsidie echter berekend
op basis van 67,5 uur.
2. De vereniging
heeft op het aanvraagformulier
ingevuld. De vereniging
is pas in november
over een verhoging van het tarief met 6 5,50
gelijk. Daarom verwachtte de vereniging geen

het tarief voor het Kazernebad niet juist
2013 door de verhuurder geïnformeerd
per uur. Het tarief was hiervoor al jaren
tariefverhoging.

3. Op het aanvraagformulier
is aangegeven dat het verwachte gebruik van het zwembad
Merenveld in Nederweert3 uur is. De gemeente heeft dit gebruik nietmeegenomen in
de berekening van de subsidie.

4. De aanvraag is ingediend door de nieuwe penningmeester,
die in mei 2013 is benoemd.
Bij de overdracht binnen de vereniging is aangegeven dat de gemeente de subsidie
voor het gebruik van de niet-gemeentelijke
sportaccommodaties
bij de vaststelling
definitief altijd berekent op basis van het werkelijk gebruikte aantal uren en het
werkelijk betaalde tarief. De penningmeester
zag dat op het aan›vraagformu|i_er
door de
gemeente
was aangegeven dat de te verlenen subsidie de maximale subsidie is, dat
niet opwaarts kan worden gecorrigeerd bij de vaststelling.
Hierbij stond vermeld dat
het van belang is om bij de aanvraag een goede schatting te maken van het aantal
gebruiksuren
en het te betalen tarief.
De penningmeester
heeft dit niet juist
geïnterpreteerd.
Hij heeft ervoor gekozen het te verwachten te betalen tarief ¿ink te
verhogen; Hiermee ervah uitgaande dat er dan voldoende financiële ruimte zou zijn om
een hoger aantal gebruiksuren op te vangen. De gemeente
gaat echter in de
berekening van de hodgte van de subsidie uit van het werkelijke tarief van Zwembad
De IJzeren'Man.
Dit tarief wordt altijd in december door de raad vastgesteld en is
daarmee een bekend gegeven. Hierdoor is er voor "ZPC De Rog” dus niet de verwachte
financiële ruimte om een hoger aantal gebruiksuren
in 2014 op te vangen. De
vereniging
verwachtin 2014 605 uur gebruik te maken van het 25-meterbad van
zwembad De IJzeren Man. Op het aanvraagformulier
is maar 540 uur ingevuld
(conform de aanvraag voor het jaar 2013).
,
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Wij stellen voor te besluiten:
1. tot het gegrond verklaren van het bezwaar van"ZPC De Rog" tegen de
subsidieverlening 2014, voor zover dit bezwaar betrekking heeft op de hoogte van de
subsidie voor het gebruik van een niet-gemeentelijke
sportaccommodatie;
2. om het besteden
besluit te herroepen en de hoogte van de te verlenen subsidie voor
het gebruik van niet-gemeentelijke
in 2014 te wijzigen van maximaal 6 58.162,50 naar
maximaal 6 67.513,50. Te weten:
a. een subsidie van 6 5.062,50,- voor het gebruik van het zwembad van de Van Horne
Kazerne op basis van een gecorrigeerde gebruiksomvang van 135 uur en een
gecorrigeerd tarief van 6 73,-;
b. een subsidie van 6 112,5 voor het gebruik van zwembad Merenveld;
c. een subsidie van 6 62.338,50 voor het gebruik van Zwembad De IJzeren Man, op
basis van een gecorrigeerde gebruiksomvang van 695 uur.
3. om, gelet op het bepaalde onder 1. en 2. aan "ZPC De Rog" een subsidie over het
jaar 2014 te verlenen van maximaal 6 72.817,50, conform bijgaande concept-

`

4

,

beschikking
*
De vereniging krijgt naast de subsidie voor het gebruik van niet-gemeentelijke
sportaccommodaties
ook een 'subsidie van 6 5.304,- voor jeugdleden. Hierdoor komt de totaal te verlenen maximale
subsidie uit op 6 67.513,50 + 6 5.304,- = 6 72.817,50.
1

i

Argumenten:

Subsidie voor gebruik van het zwembad van de Van Horne Kazerne
Gebruiksomvang:
De vereniging heeft op het aanvraagformulier
een gebruik van 135 uur ingevuld. Door de
gemeente
is dit niet juist overgenomenbij deberekening van de subsidie. Dit dient te
worden gecorrigeerd.
Op grond hiervan wijzigt de subsidievoor het gebruiksvan
het
zwembad van de Van Horne Kazerne van 6 2.200,50 naar 6 4.401,-.

Tarief:
Het tarief van 6 67,50 per uur wordt al een aantal jaren door de vereniging ingevuld op
het aanvraagformulier.
De nieuwe penningmeester heeft dit tarief, dat in werkelijkheid de
afgelopen jaren
is gestegen,
daarom ook overgenomen
in de aanvraag voor
subsidieverlening 2014. Wij kunnen ons voorstellen dat,de penningmeester
zich heeft
laten leiden door deze eerdere aanvragen en nog geen in zicht heeft gehad op de
¿nanciële
consequenties.
Dit mede omdat de gemeente
tot 2012 de subsidie bij de
.vaststelling wel achteraf opwaarts corrigeerde.
De hoogte van de subsidievoor het gebruik van het zwembad van de Van Home Kazerne
is vastgelegd in artikel 7, lid 3b van de "Deelsubsidieverordening
Sport 2013".
Bij het
door de vereniging ingevulde tarief van 6 67,50 per uur, bedraagt de subsidie 6 32,60 per
uur. Als de vereniging het hogere tarief van 6 73,- had ingevuld, dan had dit geleid tot een
subsidie van 6 37,50 per uur (wat tevens de maximale subsidie is voor deze
accommodatie). Bij 135 uur is dit een totaal verschil van 6 661,50. Het niet corrigerenvan
het tarief leidt voor de vereniging dus tot een forse extra kostenpost. Wij achten dit niet
redelijk.
De totale maximale subsidie voor het gebruik van het zwembad van de Van Horne Kazerne
in 2014 komt hiermee uit op 6 4.401,- + 6 661,50 = 6 5.062,50.
1

Subsidievoor het

gebruik van zwembad Merenveld in Nederweert
ZPC De Rog heeft op het aanvraagformulier
ingevuldjdit bad 3 uur te gebruiken in 2014.
Wij hebben dit niet meegenomen inde berekening, omdat er voor het gebruik van een
niet-gemeentelijke
accommodatie alleen subsidie wordt verleend als het gebruik minimaal
40 uur per jaar
bedraagt.
Dit is een interpretatiefout.
gebruikt
De vereniging
noodgedwongen meerdere zwembaden omdat niet alle uren in één zwembad kunnen
worden geplaatst. De “40-uur regel" dient dan redelijkerwijs te worden toegepast op het
totale gebruik in alle zwembaden. Dit komt in 2014 uit op 695+135+3=
833 uur.
De hoogte van de subsidie voor hetlgebruik van het zwembad Merenveld in Nederweert is
vastgelegd
in artikel 7, lid 3b van de "Deelsubsidieverordéning
Het
Sport 2013".
toepassen
de grondslag leidt tot een subsidie van 3 x 6 37,50 = 6 112,50.
V

van
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Subsidie voor het gebruik van zwembad De IJzeren Man
Het formulier is door de vereniging niet op de juiste wijze ingevuld. Dit is mede te wijten
aan de werkwijze die de gemeente tot en met 2012 heeft toegepast. De subsidie werd
toen bij de vaststelling opwaarts gecorrigeerd als het aantal gebruiksuren en/of het tarief
is
hoger was dan door de vereniging vermeld in de aanvraag. Op het aanvraagformulier
vermeld en aangegeven dat een goede schatting van het aantal gebruiksuren en het tarief
van belang is. Dit is door de vereniging niet juist geïnterpreteerd. De vereniging heeft een
ruimte te creëren om een
hiermee ¿nanciële
hoog tarief ingevuld, in de veronderstelling
eventueel hogere gebruiksomvang
op te vangen. Omdat het tarief voor zwembad De
IJzeren Man in december 2013 bekend is, verwerkt de gemeente het juiste tarief in de
ruimte is er hierdoor niet. Dit is een
aanvraag. De door de vereniging beoogde ¿nanciële
knelpunt omdat het verwachte gebruik van het 25-meterbad 605 uur is, wat fors meer is
ingevulde 540 uur. Het is duidelijk dat de vereniging het
dan de op het aanvraagformulier
De gebruiksomvang van 605 uur sluit ook aan
formulier niet juist heeft geïnterpreteerd.
bij het werkelijke aantal gebruikte urenin het jaar 2013, dat 630,5 uur was.
De verleende maximale subsidie voor het gebruik van zwembad De IJzeren Man bedraagt
op grond van de ingediende aanvraag: 6 55.962,-. Op basis van het werkelijke verwachte
Dit is een verschil van 6 6.376,50.
gebruik bedraagt de maximale subsidie 662.338,50.
dus tot een forse extra
Het niet corrigeren
van het tarief leidt voor de vereniging
kostenpost van 6 6.376,50. Wij achten dit niet redelijk.
*

Kanttekeningen:
In de aanvulling op het bezwaarschrift geeft de vereniging aan dat nu is gebleken dat de
vereniging ook het formulier 201.3 niet op de juiste wijze heeft ingevuld, wat mogelijk leidt
zal dit toelichten bij de aanvraag voor
tot een te lage subsidie. De vereniging
subsidievaststelling
2013, welke uiterlijk 1 april 2014 inons bezit dient te zijn. Dit wordt
dan beoordeeld. Indien noodzakelijke wordt hierover een apart advies aan uw college
voorgelegd.

GEVOLGEN (o.a. FATALE TERMIJNEN/HANDHAVING)

JURIDISCHE

Met dit advies wordt tegemoet

gekomen aan het ingediende bezwaar.

FINANVCIÉLE EN PERSONELE GEVOLGEN

Onderstaande
een

overzicht van de wijzigingen

in

dejaarlijkse

subsidie 2014 van ZPC DE

Rog:

Verleende maximale
subsidie

Te verlenen maximale

subsidie op basis
bezwaar
6 5 0 62
6 1_1250
6 62 338 50
6 5.304
.C_72-ê¿á¿

_____.

_

6 2 000 50
6 0 00
6 55 962 00
6 5.304,00
_

._

321.5250

_

_

o

zwembad Van Horne Kazerne
zwembad Merenveld
zwembad De IJzeren Man
voor eudleden
__`f9fêBL
_
.

`o`u-i

U-cr

UICDGWGJ

ebruik
e ruik
e ruik
ubsidie

o

f

_

__.

Het verschil bedraagt 6 9.351,00 (6 72.817,50- -/- 6 63.466,50). Dit past binnen het
totale budget 2014 voor de jaarlijkse subsidies aan sportverenigingen van 6 261.100,-.

COMMUNICATIE/PARTICIPATIE
Voor wie is dit advies van belang?:
~2~Overigen (bijv. afzender/aanvrager)
Nadere speci¿catie: ZPC De Rog
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te gebruiken:

Geadviseerd wordt de volgende communicatie-instrumenten

~.~Overig

V

Geadviseerd wordt de volgende
~2~Niet van toepassing

participatie-instrumenten

te gebruiken:

OVERLEG GEVOERD MET
V

Intern:
-

-

”

T. Joosten, team subsidies afdeling OCSW.
M. Aerdts, afdeling Financiën.

Extern:
Niet van toepassing.

2

BIJLAGEN
Openbaar:
Beschikking subsidieverlening 2014 d.d. 13 december 2013
Bezwaarschrift ZPC'De Rog d."dL'30-12-2013
Aanvulling op het bezwaarschrift d.d. 23-12 -2014
2014"
Concept~beschikking "Bezwaar tegen subsidieverlening
-

Niet-openbaar:
Nietvan toepassing
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Zwem- en Poloclub “De Rog
T.a.v. het bestuur
Beutsevenstraat 6
6002 BJ WEERT

zunawu

Mw,

Onderwerp
Ons kenmerk

: Bezwaar tegen subsidieverlening
: 061623

2014

Geacht bestuur,
U heeft op 30 december 2013 bezwaar aangetekend tegen de beschikking
subsidieverlening 2014. In deze beschikking leest u ons besluit op uw bezwaar.
Wij hebben besloten:
1. Tot het gegrond verklaren van het bezwaar van "ZPC De Rog" tegen de
subsidieverlening
2014, voor zover dit bezwaar betrekking heeft op de hoogte van de
subsidie voor het gebruik van een niet-gemeentelijke sportaccommodatie;
2. Om het ,bestedenbesluit te herroepen en de hoogte van de te verlenen subsidie voor
sportaccommodatie in 2014 te wijzigen van
het gebruik van niet-gemeentelijke
maximaal 6 58.162,50 naar maximaal 6 67.513,50. Te weten:
a. een subsidie van 6 5.062,50,- voor het gebruik van het zwembad van de Van Horne
Kazerne op basis van een gecorrigeerde gebruiksomvang van 135 uur eneen
gecorrigeerd tarief van 6 73,-;
b. een subsidie van 6 112,5 voor het gebruik van zwembad Merenveld;
c. een subsidie van 6 62.338,50 voor het gebruik van Zwembad De IJzeren Man, op
basis van een gecorrigeerde gebruiksomvang van 695 uur.
3. om, gelet op het bepaalde onder 1. en 2. , aan "ZPC De Rog" een subsidie over het
jaar 2014 te verlenen van maximaal 6 72.817,50, conform bijgaande concept-beschikking.
,

"

Motivering
Subsidie voor gebruik van het zwembad van de Van Horne Kazerne
Gebruiksomvang:
U heeft op het aanvraagformulier
een gebruik van 135 uur ingevuld. Door de gemeente is
berekening van de subsidie. Dit dient te worden
de
bij
dit niet juist overgenomen
gecorrigeerd. Op grond hiervan wijzigt de subsidie voor het gebruik van het zwembad van
de Van Horne Kazerne van 6 2.200,50 naar 6 4.401,-.
Tarief:
Het tarief van 6 67,50 per uur wordt al een aantal jaren door uw vereniging ingevuld op
het aanvraagformulier.
U hebt dit tarief, dat in werkelijkheid de afgelopen jaren is
2014.
gestegen, daarom ook overgenomen in de aanvraag voor de subsidieverlening
Wij kunnen ons voorstellen dat u zich heeftlaten leiden door deze eerdere aanvragen en
dat u nog geen inzicht heeft gehad op de financiële consequenties. Dit mede omdat de
gemeente tot 2012 de subsidie bij de vaststelling wel achteraf opwaarts corrigeerde.
De hoogte van de subsidie voor het gebruik van het zwembad van de Van Horne Kazerne
Sport 2013".
is vastgelegd inartikel 7, lid 3b van de "Deelsubsidieverordening

Beekstraat 54
Postbus 950, 6000 AZ Weert
Correspondentieadres:
Telefoon: 14 0495 of (0495) 575 000 - Telefax: (0495) 541 554 - E-mail: gemeente@weert.nl
Website: www.weert.nl
.
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Bij het door u ingevulde tarief van 6 67,50 per uur, bedraagt de subsidie 6 32,60 per uur.
Als u het hogere tarief van 6 73,- had ingevuld, dan had dit geleid tot een subsidie van
6 37,50 per uur (wat tevens de maximale subsidie is voor deze accommodatie).
Bij 135 uur is dit een totaal verschil van 6 661,50. Het niet corrigeren van het tarief leidt
voor uw vereniging tot een forse extra kostenpost. Wij achten dit niet redelijk.
De totale maximale subsidie voor het gebruik van het zwembad van de Van Horne Kazerne
in 2014 komt hiermee uit op 6 4.401,- + 6 661,50 = 6 5.062,50.

Subsidie voor het gebruik van zwembad Merenveld in Nederweert
ingevuld dit bad 3 uur te gebruiken in 2014. Wij hebben
U heeft op het aanvraagformulier
dit niet meegenomen
in de berekening, omdat er voor het gebruik van een niet~
gemeentelijke accommodatie alleen subsidie wordt verleend als het gebruik minimaal 40
U gebruikt noodgedwongen meerdere
uur per jaar bedraagt. Dit is een interpretatiefout.
zwembaden omdat niet alle uren in één zwembad kunnen worden geplaatst. De "40-uur
op het totale gebruik in alle
regel” dient dan redelijkerwijs
te worden toegepast
zwembaden. Dit komt in 2014 uit op 695+135+3= 833 uur.
De hoogte van de subsidie voor het gebruik van het zwembad Merenveld in Nederweert is
Sport 2013".
vastgelegd in artikel 7, lid 3b van de "Dee|subsidieverordening
Het toepassen van de grondslag leidt tot een subsidie van 3 x 6 37,50 = 6 112,50.
Subsidie voor het gebruik van zwembad De IJzeren Man
Het formulier is door u niet op de juiste wijze ingevuld. Dit is mede te wijten aan de
werkwijze die de gemeente tot en met 2012 heeft toegepast. De subsidie werd toen bij de
vaststelling opwaarts gecorrigeerd als het aantal gebruiksuren en/of het tarief hoger was
dan door de vereniging vermeld in de aanvraag. Op het aanvraagformulier is vermeld en
aangegeven
dat een goede schatting, van het aantal gebruiksuren en het tarief, van
U heeft een hoog tarief
belang is. Dit is door.uw vereniging niet juist geïnterpreteerd.
ruimte te creëren om een eventueel
ingevuld, in de veronderstelling
hiermee ¿nanciële
hogere gebruiksomvang op te vangen. Omdat het tarief voor zwembad De IJzeren Man in
december 2013 bekend is, verwerkt de gemeente het juiste tarief in de aanvraag. De door
u beoogde financiële ruimte is er hierdoor niet. Dit is een knelpunt omdat het verwachte
gebruik
605 uur is, wat fors meer is dan de op het
van het 25-meterbad
ingevulde 540 uur. Het is duidelijk dat u het formulier niet juist heeft
aanvraagformulier
geïnterpreteerd.
De gebruiksomvang van 605 uur sluit ook aan bij het werkelijke aantal
gebruikte uren in het jaar 2013, dat 630,5 uur was.
De verleende maximale subsidie voor het gebruik van zwembad De IJzeren Man bedraagt
op grond van de ingediende aanvraag: 6 55.962,-. Op basis van het werkelijke verwachte
gebruik bedraagt de maximale subsidie 6 62.338,50. Dit is een verschil van 6 6.376,50.
dus tot een forse extra
van het tarief leidt voor uw vereniging
Het niet corrigeren
kostenpost van 6 6.376,50. Wij achten dit niet redelijk.
Verrekening
Wij betalen de subsidie van 672.817,50 uit per kwartaal. In het 1° kwartaal heeft al een
bedrag van 6 15.866,63 aan subsidie ontvangen.
Voor de resterende kwartalen (Ze, 3° en 4e) zult u nog een termijnbedrag van 618.983,62
ontvangen. Dit maken wij over op uw rekening, met nummer p39.52.372.

Het bedrag van de uit te betalen termijnen wordt verrekend met eventuele opeisbare
schuld(en) van uw organisatie aan de gemeente. Als dit van toepassing is ontvangt u
hiervan schriftelijk bericht van de afdeling Financiën van de gemeente.

Subsidie
Door het bezwaarschrift gegrond te verklaren wijzigt de hoogte van de subsidieverlening
2014 van maximaal 6 63.466,50 naar maximaal 6 72.817,50.

.
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Berekening
Voor de berekening van de “gewijzigde
deze beschikking.

subsidie 2014" verwijzen

wij u naar pagina 4 van

Voorwaarden/ eisen

2014 van 13

De eisen en verplichtingen zoals vermeld in de beschikking subsidieverlening
december 2013 blijven ongewijzigd van kracht.

Niet eens met het besluit?
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u beroep instellen bij de Rechtbank Limburg.
Dat kan met een brief of digitaal:

> met een brief:
Stuur uw beroepschrift naar:
Rechtbank Limburg
Sector Bestuursrecht
Postbus 950
6040 AZ ROERMOND

> digitaal:
Via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht
Hiervoor moet u wel een elektronische handtekening
vindt u op deze website.

(DigiD) hebben. De voonuaarden

Zorgt u ervoor dat u het beroepschrift indient binnen zes weken na de datum van deze
brief. Daarmee voorkomt u dat de rechtbank uwfberoepschrift niet meer kan behandelen.
Schrijf in uw beroepschrift in elk geval:
> uw naam, adres, datum en handtekening;
> een omschrijving van het besluit waar het beroepschrift tegen gericht is (stuur een
kopie van het besluit mee);
> de reden waarom u beroep instelt.
`
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M.H.F. Knaapen
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: Berekening gewijzigde subsidieverlening

.

2014.

BIS BenW adviezen - 6940

GEMEENTE WEERT
Afdeling

Cultuur

Onderwijs

Sport

en Welzijn

(OCSW)

"

Postbus 950
6000 AZ WEERT

SPORT
GEWIJZIGDE

Naam:

De gewiiziqde

A.

subsidieverlening

Een bedrag
(1 augustus

SUBSIDIEVERLENING

2014

Zwem- en Poloclub "De Rog"

voor het iaar 2014 bedraagt:

van C 26,00 per jeudlld
in het jaar voorafaand

op peildatum
dat de vereniging
aan hetjaar waarop de subsidieaanvraag

204 C

Aantal leden
in de huurkosten

voor gebruik

subsidiebedrag
5.304,00

C

Bijdrage

1.

Zwembad "De Iizeren Man ":
en betaald tarief
Verschil tussen het verenigingstarief
C
Door u betaald tarief 25-meterbad:
Verenigingstarief
C
25-meterbad 2014:
6
Verschil:

5.304,00

C

-

133,00
34,90

98.10
98,10

C

33,20

C

In Weert:
Zwembad ”Merenveld" Nederweert en het ”Kazemeba_d"
Verschil tussen het vereniqingstarief van zwembad De Iizeren Man en betaald tarief
Tot maxlmum C 37,50 per uur
73,00
C
Door u betaald tarief zwembad KMS:
34,90
Vereniglngstarief
E
zwembad KMS:
38,10
C
Verschil:

C

605

totaal aantal verwachte uren In 2014

heeft)

sporiaccomodatle:

van niet-gemeentelijke

B.

betrekking

59.350,50

P

Door u betaald tarief instructiebad:
instructiebad 2014:

Verenlgingstarief

Verschil:

C
E
6

totaal aantal verwachte uren In 2014
2.

54,00
20,80
33,20

90

_

totaal aantal verwachte uren in 2014

37,50

135,00

C

2.988,00
-

5.062,50

Verschil tussen het verenigingstarief van zwembad De Iizeren Man en betaald tarief
Tot maximum C 37,50 per uur
115,00
E
Door u betaald tarief zwembad “MerenveId":
34,90
C
Vereniqingstarief
zwembad “Merenve|d“:
80,10
6
Verschil:
totaal aantal venlvachte uren in 2014
3.

4.

5.

6.

7.

8.

37,50

3,00

Gymzaal "5warl:broek" en "Philips van Home scholengemeenschap ”:
en betaald tarief
Verschil tussen het verenlgingstarief
Met een maximum van 623,00 per uur
Sportzaal "Philips van Home scholengemeenschap ":
Verschil tussen het verenigingstarief en betaald tarief
Met een maximum van E 6,00 per uur
Sporthal "Van Home Kazeme":
en betaald tarief
Verschil tussen het verenlgingstarief
Met een maximum van 6 9,00 per uur
sportbonden
doorberekende kosten
Voor competitiewedstrlidendoor
Voor gehuurde gymzalen, sporlzalen of sporthallen:
verenigingstarief
betaald
tarief
en
Verschil tussen het
Met een maxlmum van resp. 63,00, 66,00 of 69,00 per uur
Tumhal "Tumlust" in Budel en tumhal "Kempen Campus" In Veldhoven:
Verschil tussen het verenigingstarief van het combiveld van een sporthal en
Betaalde tarief tot een maximum van 6 9,00 per uur
Manege In de gemeente
Weert:
van een snorizaal en
Verschil tussen het vereniglngstarief
Betaalde tarief tot een maximum van C 6,00 per uur

Totaal subsidieverlening
Voorschot 1e kwarlaal bedraagt:
Voorschot 2e, 3e en 4e kwartaal

bedraagt:

Weert,

'U

.

C

112,50

C

-

C

-

C

-

C

-

C

-

C

-

C

72.817,50

C
C

15.866,63
18.983,62

