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Jaarlijkse subsidie 2014 basketbalvereniging BAL
ADVIES
Toepassen van de hardheidsclausule artikel 24 van de Deelsubsidieverordening Sport 2013
en in afwijking van aftikel 5 lid 3a de jaarlijkse subsidie 2Ot4 aan basketbalvereniging BAL
vaststellen op € 754,- conform bijgevoegde concept-beschikking.

TOELICHTING
Relatie met vorio voorstel :
Op 31 oktober 2012 heeft de raad vastgesteld:
- de "Algemene Subsidieverordening Welzijn en evenementen 2013" met bijbehorende
deelsu bsid ieverorden i ngen.
- de "Nota Subsidiebeleid Welzijn en evenementen".

De "Algemene Subsidieverordening Welzijn en evenementen 2013" met bijbehorende
deelsubsidieverordeningen is op 1 januari 2013 in werking getreden en vervangt de
"Subsidieverordening Welzijn 2006".
Aloemeen:
In de "Deelsubsidieverordening Sport 2013" is de regeling voor de jaarlijkse subsidie aan

sportverenigingen opgenomen. Sportverenigingen kunnen jaarlijks een aanvraag
subsidieverlening indienen. Als de aanvraag niet voldoet aan één of meerdere bepalingen
die zijn opgenomen in subsidieverordening, dient de subsidie formeel te worden
geweigerd. Bij sommige aanvragen geldt dat deze op grond van de toets dienen te worden
geweigerd, maar dat dit niet redelijk is. Voor deze aanvragen kan uw college besluiten om
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toch subsidie te verlenen. Dit kan door gebruik te maken van de hardheidsclausule die in
elke deelsubsidieverordening is opgenomen. De hardheidsclausule biedt uw college de
ruimte om:
"een a¡tikel of artikelen van deze verordening buiten toepassing te laten of daarvan af te
wijken, voor zover toepassing gelet op het belang van de aanvrager le¡dt tot onbillijkheid
van overwegende aard".
De hardheidsclausule dient in principe éénmalig te worden toegepast. Daarna dient er een
structurele "oplossing" te zijn. Dit kan op verschillende manieren:
1. De aanvrager gaat, binnen een bepaalde termijn, alsnog voldoen aan het gestelde in
de verordening.
2. De gemeente past de verordening aan.
Een combinatie van de punten 1 en 2 is ook mogelijk.

Aanvraag basketbalvereniging BAL
Dit advies heeft betrekking op de aanvraag basketbalvereniging BAL (hierna te noemen
BAL). Deze vereniging is op 9 april 2013 opgericht en heeft de gemeente destijds
gevraagd of zij in aanmerking komt voor een jaarlijkse subsidie voor sportverenigingen in
2Ot4. Wij hebben hierop negatief geantwoord omdat de vereniging niet voldeed aan de
verplichtingen die zijn vastgelegd in artikel 5 lid 3a en 3c.
Deze verplic htinS

luidó:

In aanvulling op de eisen uit de Algemene Subsidieverordening Welzijn en evenementen
2013 en de eisen uit de leden t en 2 van dit aftikel, 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 gemeente Weert nog niet
wordt beoefend in verenigingsverband ;
b. De beoefening van deze tak van sport kan niet worden ondergebracht bij een
bestaande spoftvereniging ;
c. De sportvereniging bestaat minimaal 1 jaar.

c kon BAL geen aanvraag indienen binnen de gestelde termijn van 15
september 2013 omdat de vereniging toen nog geen jaar bestond. Daarnaast kon de
vereniging geen aanvraag indienen op grond van lid a omdat er binnen Weert al 2
basketbalverenigingen actief zijn, te weten BSW in Weert en Aeternitas in Stramproy.
Op grond van lid

Wij stellen voor te besluiten:
Toepassen van de hardheidsclausule a¡tikel 24 van de Deelsubsidieverordening Sport 2013
en in afwijking van aftikel 5 lid 3a de jaarlijkse subsidie 2074 aan basketbalvereniging BAL
vaststellen op € 754,- conform bijgevoegde concept-beschikking.
Argumenten:
Basketbalvereniging BAL werkt samen met het regionaal talentencentrum voor basketbal
(RTC) dat is ondergebracht binnen de stichting BPL (basketbalpromotie Limburg). Het RTC
biedt sinds enkele jaren in Weert een professionele basketbalopleiding voor jeugdige
talenten tussen 12 en 20 jaar. Deze talenten dienen ook deel te kunnen nemen aan de

bondscompetitie. Hiervoor werkte BPL samen met basketbalvereniging BSW. De
deelnemers aan het RTC waren lid van BSW en speelden hier competitie op landelijk
niveau. In het seizoen 2OL2-2OL3 ontstond er onvrede in deze samenwerking. De
standpunten lagen zodanig uit elkaar dat werd besloten de samenwerking te beëindigen.
Voor BPL had dit het gevolg dat zij de talenten die de opleiding volgen binnen het RTC
voor deelname aan competitie dienden onder te brengen bij een andere vereniging. Door
de huisvesting van het RTC in Weert, wilde BPL deze activiteit ook in Weeft kunnen
uitvoeren. Daarom is in april 2013 door BPL besloten om over te gaan tot de oprichting
van een nieuwe basketbalvereniging.
In het eerste jaar van haar bestaan is BAL uitgegroeid tot een volwaardige
basketbalvereniging. De vereniging is ook activiteiten gaan aanbieden op het niveau van
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de breedtesport. Het gevolg is dat veel leden zijn overgestapt van BSW naar BAL. Bal
heeft met regelmaat contact gezocht met de gemeente over het verkrijgen van een
jaarlijkse subsidie. De vereniging vindt het niet redelijk dat zij geen subsidie krijgt omdat
er al een vereniging is. Zij snapt dat de gemeente samenwerking tussen verenigingen wil
stimuleren. Er is echter volgens BAL sprake van een bijzondere situatie. Samenwerking
met BSW was helaas niet mogelijk. Om ook de activiteiten van het RTC in Weert te
kunnen vooftzetten, was de oprichting van BAL de enige oplossing. Dit neemt niet weg dat
BPL en BAL begrijpen dat uiteindelijk één basketbalvereniging het beste is voor Weert.
Ook binnen de vereniging BSW heerst ditzelfde standpunt. Een proces van hernieuwde
samenwerking kan echter niet worden geforceerd.
Het werken zonder gemeentelijke subsidie heeft grote financiële gevolgen voor BAL:
De vereniging krijgt geen subsidie voor de jeugdleden. Dit is een bedrag van € 26,-

-

per jeugdlid. Op

1

augustus 2013 (peildatum voor subsidie 2014) had BAL 87

jeugdleden.
Daarnaast krijgt de vereniging geen subsidie voor het gebruik van de gemeentelijke
spoftaccommodaties. De vereniging betaalt hierdoor in 2Ol4 € 5,95 per uur meer aan
huur voor 1 veld (= L/3 spofthal) dan een spoftvereniging die wel subsidie krijgt.

In 2015 loopt dit door een tariefstijging op naar € 7,- per uur.

BAL huurt de

gemeentelijke accommodaties veel uren per week. Op jaarbasis bedraagt het verschil

tussen wel of geen subsidie op de zaalhuur circa
tarieven 2015).

€

15.000,- (berekend op basis

Het weigeren van de subsidie aan BAL leidt voor de leden van BAL dus tot fors hogere
kosten. Wij achten dit niet redelijk. Ook achten wij het niet bevorderlijk voor het proces
om te komen tot een hernieuwde samenwerking tussen beide verenigingen. In 2013 en
2014 zijn door leden van uw college gesprekken gevoerd met de betrokken verenigingen.
In samenwerking met de Weefter Spoftraad is in deze periode ook onderzocht of een
traject van mediation zinvol is. Een externe deskundige heeft dit beoordeeld en
geconcludeerd dat er nu geen goede basis is voor het starten van een traject van
mediation. De verenigingen zijn zelf aan zet om stappen te zetten op weg naar een
hernieuwde samenwerking. De wil is aanwezig maar het proces kan zoals aangegeven niet
worden geforceerd.

Wij stellen daarom voor om aan BAL met ingang van het spoftjaar 21t4-20t5 ook een
jaarlijkse subsidie voor sportverenigingen te verlenen. De vereniging bestaat sinds april
2OL4 I jaar, waarmee de vereniging inmiddels voldoet aan de eis in artikel 5 lid 3c. Wij
stellen voor om voor de subsidie aansluiting te zoeken bij de staft van het nieuwe
sportseizoen 2OL4-2OL5. Dit is 1 augustus 2014. Concreet betekent dit dat wij voorstellen
de jaarlijkse subsidie voor het jaar 2Ot4 toe te kennen voor de periode van 1 augustus
2Ol4 tlm 31 december 20L4.
Omdat de vereniging niet voldoet aan de eis in aftikel 5, lid 3a dient voor het toekennen
van de subsidie de hardheidsclausule te worden toegepast.
Kanttekeningen:
Zoals aangegeven onder de kop "Algemeen" mag de hardheidsclausule éénmalig worden
toegepast. Om de vereniging ook vanaf 2015 een jaarlijkse subsidie te kunnen verlenen,

dient de afwijking voor deze vereniging te worden

vastgelegd

in

de

"Deelsubsidieverordening Sport 2OL3'. Sinds 20t3 wordt de "Algemene
subsidieverordening Welzijn en evenementen 20t3" en de bijbehorende
deelsubsidieverordeningen jaarlijks geactualiseerd middels een wijzigingsverordening.
Indien u besluit als voorgesteld, wordt bovenstaande wijziging meegenomen in de
wijzigingsverordening van dit jaar. Deze wordt binnenkort aan uw college aangeboden en
kan voor behandeling aan de raad worden aangeboden in de raadscyclus van december.
JU RIDISCH E GEVOLGEN

(o.a. FATALE TERMIJN EN/

HAN DHAVING)

Door het toepassen van de hardheidsclausule wordt de subsidie aan basketbalvereniging
BAL procedureel op de juiste wijze verleend.
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FINANCIËLE EN PERSONELE GEVOLGEN
Bij besluit zoals voorgesteld ontvangt de vereniging voor het jaar 2014 (periode augustus

t/m december):

-

Een subsidie voor jeugdleden van U3 * (87 x € 26,-) = € 754,-.
Een lager tarief voor het gebruik van de gemeentelijke binnensportaccommodaties.
Door het toekennen van de subsidie betaalt de vereniging hiervoor C 7,35 per uur voor

1/3 sporthal in plaats van € 13,30. Op basis van het verwachte gebruik in de periode
van 1 augustus t/m 31 december betekent dit circa € 7.500,- aan lagere inkomsten
voor de gemeentelijke binnensport accommodaties.
Begrotingsoost:

1.
2.

Subsidies sport (grootboeknummer 5302001)
(kostencategorie 642500 1)

Spofthallen en

-

/

subsidies spoftverenigingen

zalen (diverse grootboeknummers)

Beschikbaar bedrag:

1.

2.

Het beschikbare budget voor 2OL4 bedraagt € 261.100,-. De werkelijke uitgaven
bedragen op dit moment € 265.545,72. Door de subsidie aan BAL nemen de
werkelijke uitgaven toe naar € 266.299,78. Opgemerkt dient te worden dat de

overschrijding in principe niet wordt veroorzaakt door de subsidie van jeugdleden aan
BAL. In 2013 had BSW 184 jeugdleden. Dit is door veftaald in het budget van 20t4.
BSW en BAL hebben in 2OL4 samen 185 jeugdleden. In 2015 daalt dit naar 169. De
jaarlijkse subsidieregeling voor spoftverenigingen kent geen subsidieplafond. Deze
verdere overschrijding van het budget dient daarom te worden verwerkt in de
jaarrekening.
De overschrijding van het totale budget in 2Ol4 betekent niet automatisch dat dit ook
in 2015 het geval is. Mutaties bij verenigingen kunnen leiden tot een hogere of lagere
subsidie. In december 2OL4 is er inzicht in de totale subsidie voor 2015. Indien nodig
vindt een bijstell¡ng plaats bij de eerste rapportage 2015.
De geraamde inkomsten uit huur door (sport)verenigingen voor de sporthallen en zalen worden in 2014 circa € 7.500,- lager dan zonder subsidie. Wel dient te worden
opgemerkt dat in de begroting 2OL4 géén rekening is gehouden met hogere inkomsten
door verhuur aan BAL. Feitelijk zijn er sinds de oprichting van BAL vanaf medio 2013
uren verschoven van BSW naar BAL. BAL betaalt hiervoor sinds die tijd meer dan BSW
zou hebben moeten betalen. Bij het opstellen van de gemeentel¡jke begrotingen voor
de jaren 2Ol4 en 2015 is geen rekening gehouden met deze hogere huurinkomsten.
COM M U NICATI E/ PARTICI PATI E

Voor wie is dit advies van belang?:

*

Overigen (bijv. afzender/aanvrager)

Nadere specificatie: Basketbalvereniging BAL
:

.!.

Overig
Nadere specificatie: Bijgevoegde concept-beschikking.

*

:

Niet van toepassing
OVERLEG GEVOERD MET

Intern:

- M. Rosbergen, juridisch consulent sector Inwoners
- J. Verheesen, financieel adviseur afdeling OCSW
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Extern:
Basketbalverenig ing BAL

BIJLAGEN
Openbaar:

Concept-beschikking
Niet-ooenbaar:
Niet van toepassing
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Vereniging Basketbal Academie Limburg
Het bestuur
Gertrudisstraat 3

6003 PK WEERT

weert,

1701fi.201{

Onderwerp
Ons kenmerk

beschikki ng subsidievaststel ling 20 14 sportverenigingen

27093

Geacht bestuur,
U heeft een subsidieaanvraag ingediend bij de Gemeente Weert. Hiermee vraagt u ons om
een jaarlijkse subsidie voor het jaar 2Ot4.In deze beschikking leest u ons besluit.

Subsidie
Wij stellen de subsidie voor het jaar 2014 direct vast op €754,-. Subsidies tot € 5.000,00
(zonder variabele subsidiegrondslag) stelt het college direct vast. Deze vaststelling is
definitief. U hoeft hier geen aanvullende aanvraag meer voor in te dienen. Voor de
grondslagen en de berekening van de subsidie verwijzen wij naar de bijlage. Dit bedrag is
vastgelegd in de deelsubsidieverordening Sport, artikel 7.

Betaling/Verrekening
De subsidie wordt op korte termijn overgemaakt op uw bankrekeningnummer NL10 INGB

0003856754.
Het uit te betalen bedrag verrekenen wij met eventuele opeisbare schuld(en) van uw
organisatie aan de gemeente. Als dit van toepassing is ontvangt u een brief van de
afdeling Financiën van de gemeente.

Verplichtingen
Er is een aantal verplichtingen waaraan u als subsidieontvanger moet voldoen:
- U verricht de activiteit(en) waarvoor de subsidie is verleend.

-

U informeeft het college zo spoedig mogelijk schriftelijk:

-

over besluiten of procedures die zijn gericht op de beëindiging van de
activiteit(en) waarvoor subsidie is verleend, dan wel opheffing van de
organisatie.
- over relevante wijzigingen in de financiële en/of organisatorische
verhouding met derden.
- wanneer er wijziging van de statuten plaatsvindt voor zover het betreft de
vorm van de rechtspersoon, de persoon van de bestuurder(s) en het doel
van de rechtspersoon.
U doet onmiddellijk schriftelijk melding aan het college zodra aannemelijk is dat:
- de activiteit(en) waarvoor de subsidie is verleend niet of niet geheel zullen
worden verricht.
- er niet of niet geheel aan de aan de beschikking tot subsidieverlening
verbonden verplichtingen zal worden voldaan.
U 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.

-

-

Beekstraat 54
Correspondentieadres: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Teletoon: 140495 of (0a95) 575 000 -Telefax: (0495) 541 554 - E-mail: gemeente@weert.nl
Website: www.weert.nl

Elk lid kan minimaal 40 keer per jaar deelnemen aan een sportactiviteit in
verenigingsverband.
De activiteiten voor jeugdleden tot en met 20 jaar vinden plaats onder voldoende
en deskundige begeleiding. Indien een begeleider jonger is dan 18 jaar, staat deze
onder direct toezicht van een deskundige volwassene.

Niet eens met het besluit?
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u met een brief een bezwaarschrift sturen
aan het college van burgemeester en wethouders. Het adres is:
Postbus 950

6000 AZ WEERT

Torgtu ervoordat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de datum van deze
brief. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.
Schrijf in uw bezwaarschrift in elk geval:
- uw naam, adres, datum en handtekenrng;
- een omschrijving van het besluit waar het bezwaarschrift tegen gericht is (stuur
een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift);
- de reden waarom u bezwaar maakt.
Let op: een bezwaarschrift indienen kan alleen met een brief, dus niet digitaal.

Tot slot
Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Twan loosten. Hij is bereikbaar
op telefoonnummer (0495) 575 488 en per e-mail op T.loosten@weert.nl.

Ik wens u veel succes met uw verdere activiteiten in 2Ot4
Hoogachtend,
Het college van burgemeester en wetho

b.".
M.H.F. Knaapen

A.A.M.M.

gemeentesecretaris
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Afdel¡ng Onderuíjs Cultuur Sport en Welz¡jn (OCSW)
Postbus 95O
600(¡

AZ

WEERT

SPORT

SUBSIDIEVASTSTELLING 2014

Naam:
De subsid¡evaststelling voor het

A.

jaar 2014 bedraagt:

Een bedrag van € 26,00 per jeuEdlid dat de veren¡Eing op pe¡ldatum
(1 augustus ¡n het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de subs¡dieaanvraag betrekk¡ng heeft)

a7€

Aantal leden

A.
L.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vereniging Basketbal Academie L¡mburg

subsidiebedrag
2.262,OO

Weert,

754,OO

B¡jdrage ín de huurkosten voor gebru¡k van n¡et-gemeentel¡jke sportaccomodat¡e:
Zwembad "De Ijzeren Man":
Verschil tussen het verenigingstarieÍen betaald tar¡ef
Zwembad "Merenveld" Nederweert en het "Kazernebad" ¡n Weert:
Versch¡l tussen het verenigingstariefvan zwembad De ljzeren Man en betaald tarief
Tot maximum € 37,50 per uur
Gymzaal "Swartbroek" en "Ph¡lips van Horne scholengemeenschap":
Verschil tussen het veren¡g¡ngstar¡ef en betaald tar¡ef
Met een max¡mum van C 3,00 per uur
Sportzaal "Philips van Horne scholengemeenschap":
Verschil tussen het verenigingstarief en betaald tarief
Met een maximum van € 6,00 per uur
Sporthal "Van Home Kazeme":
Verschil tussen het veren¡g¡ngstarief en betaald tar¡ef
Met een maximum van € 9,00 per uur
Voor compet¡tiewedstr¡jden door sportbonden doorberekende kosten
Voor gehuurde gymzalen, sportzalen of sporthallen:
Versch¡l tussen het veren¡gingstar¡el en betaald tar¡ef
Met een max¡mum van resp. €3,00, €6,00 of €9,00 per uur
Turnhal'Turnlust" in Budel en turnhal "Kempen Campus" ¡n Veldhoven:
Versch¡l tussen het veren¡g¡ngstarief van het comb¡veld van een sporthal en
Betaalde Èarieftot een max¡mum van e 9,00 per uur
Manege in de gemeente Weert:
Versch¡l Èussen het verenigingstarief van een sportzaal en
Betaalde tar¡eftot een max¡mum van € 6,00 per uur

Totaal subsidievaststell¡ng
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