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Subsidieverlening Weert Swingt 2014
ADVIES
Besluiten om:
Toepassen van de hardheidsclausule artikel 10 van de "Deelsubsidieverordening
Evenementen 2013" en in afwijking van artikel 3 een éénmalige subsidie van

maximaal € 2.000,- verlenen voor de organisatie van Weert Swingt 2014 conform
bijgevoegde concept-beschikking.
TOELICHTING

Relatie met voriq voorstel

:

B & W besluit 25 september 2072 ( Weert Swingt 2Ol2)
B & W besluit 22 oktober 2013 (Weert Swingt 2013)

Algemeen:
MEPF/Mark Vialle organiseert sinds 2011Weet Swingt in de binnenstad van Weert. Dit
evenement zal dit jaar voor de 30e keer plaatsvinden (vrijdagavond 7 november 2OI4).
Naar verwachting zullen circa 20/25 horecaondernemers bands in hun café of restaurant
laten optreden. De ondernemers contracteren deze bands zelf en dit is geheel voor eigen
rekening en risico. MEPF/Mark Vialle ondersteunt bij de organisatie van dit evenement. Hij
zorgt o.a. voor de website, advertenties, het drukwerk, verspreiding van posters en flyers,
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De totale kosten hiervan worden geschat op € 4.34t,59. Aan de deelnemers wordt een

bijdrage gevraagd van € 75,00 per ondernemer. Uitgaande van 22 deelnemers komt de
organisatie uit op een tekort van€2.345,09 (€ 4.347,59 - € 1.996,50). Het financiële
plaatje is mede gebaseerd op de cijfers van Weert Swingt 2013. De cijfers van 2013 en
2Ot4 zijn voor uw informatie bijgevoegd.
Arqumenten:
De activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd past binnen het vastgestelde beleid. De
afgelopen jaren is bewezen dat Weert Swingt een positief effect heeft op de gezelligheid
en de levendigheid van de Weerter binnenstad.
Hardheidsclausu le;

In de Algemene subsidieverordening Welzijn en Evenementen 2013, wordt in artikel 10
(hardheidsclausule) omschreven dat het college in bijzondere gevallen kan afwijken van
hetgeen in de verordening is gesteld. Daarna dient er een structurele "oplossing" te zijn.
Dit kan op verschillende manieren:
1. De aanvrager gaat, binnen een bepaalde têrmijn, 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.

In artikel 3 lid 1 van de Algemene Subsidieverordening Welzijn en evenementen 2013 staat
de eis dat subsidie wordt verstrekt aan een rechtspersoon zonder winstoogmerk. Mark
Vialle is eigenaar van het evenementenbedrijf MEPF (eenmanszaak). In een recent overleg
heeft Mark Vialle aangegeven dat dit een bijverdienste is die geen winst oplevert.
Om de subsidie juridisch correct te verlenen is geadviseerd om met ingang van Weert
Swingt 2015 een andere rechtspersoon (stichting/vereniging) op te richten zodat wel
voldaan gaat worden aan de Algemene Subsidieverordening Welzijn en evenementen
2013. Het veranderen van de rechtspersoon voor 2015 betekent echter niet automatisch
een garantie voor een subsidietoekenning.
De bijdrage moet gezien worden als een ondersteuning in de opstart van dit evenement
waardoor er geen financiële verplichting voor 4 jaar is aangegaan (zie subsidiebeschikking
27 september 2Ot2).In de lijn van de "Deelsubsidieverordening Evenementen 2013" dient
er naar een kostendekkende begroting toegewerkt te worden (exclusief gemeentelijke
bijdrage).

Samenvattend stellen wij voor om voor Weert Swingt 2014 een subsidie toe te kennen van
maximaal € 2.000,-. Mocht blijken dat het feitelijke tekoft na uitvoering van de activiteit
lager is dan de verleende subsidie dan wordt de subsidie lager vastgesteld op maximaal
het feitelijke tekort. (zie deelsubsidieverordening Evenementen, artikel 8 lid 2).
Kanttekeningen:

In 2013 is ook de hardheidsclausule toegepast voor de rechtspersoon. Aangezien wij
vergeten zijn om MEPF/ MarkVialle, bij de subsidieverlening 2013, hieroverte informeren
zijn wij genoodzaakt noqmaals gebruik te maken van de hardheidsclausule.
JURIDISCH E GEVOLGEN (o.a. FATALE TERMIJN EN/ HAN DHAVING)
Het nogmaals toepassen van de hardheidsclausule heeft een zekere precedentwerking.

FINANCIËLE EN PERSONELE GEVOLGEN
Beqrotingsoost:
De subsidie ad € 2.000,00 kan ten laste worden gebracht van de begrotingspost
evenementensubsidies (grootboeknr. 5.60.1002, kostencategorie 6.34.3945).
Beschikbaar bedraq:
Na de subsidieverlening aan MEPF/Mark Vialle resteert er een bedrag van

in dit budget (20t4).

€ 2.787,3O
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NICATIE/ PARTICIPATIE

Voor wie is dit advies van belang?:
* Organisaties/Instellingen
Nadere specificatie

*

:

MEPF/Mark Vialle

Brief/Beschikking.

Nadere specificatie:
:

.:. Niet van toepassing
OVERLEG GEVOERD MET

Intern:
J. Verheesen (financieel medewerker)
C. van der Kraan (beleidsmedewerkers afdeling OCSW)
W. Truyen (beleidsmedewerker afdeling OCSW)
Extern:
MEPF/Mark Vialle

BIJLAGEN
Ooenbaar:

Begroting organisatiekosten Weert Swingt 2074 en financieel overzicht 2013.
Niet-ooenbaar:
Niet van toepassing
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beschikking subsidieverlening Weert Swingt 2014
Zaak - 028755

Geacht bestuur,
U heeft een subsidieaanvraag ingediend bij de Gemeente Weert. Hiermee vraagt u ons om
een éénmalige evenementensubsidie voor het organiseren van Weert Swingt 2014.
Dit evenement vindt plaats op vrijdag 7 november 2074 in cafés/restaurants in de
binnenstad van Weert. In deze beschikking leest u ons besluit.

Subsidie
Wij verlenen u voor het organiseren van Weeft Swingt subsidie voor een bedrag van
maximaal € 2.000,00. Dit evenement voldoet aan artikel 4 van de
"Deelsubsidieverordening Evenementen 2013". Artikel 4 luidt als volgt: "subsidie kan
worden verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan het stimuleren van kwalitatief goede
evenementen voor zowel eigen inwoners als bezoekers uit de regio".

Hardheidsclausule
Volgens de Algemene Subsidieverordening Welzijn en evenementen 2013 wordt een subsidie
alleen verstrekt aan een rechtspersoon zonder winstoogmerk (artikel 3 lid 1).
De hardheidsclausule (artikel 14) van de Deelsubsidieverordening Evenementen 2013 geeft
het college van burgemeester en wethouders de mogelijkheid hiervan éénmalig af te wijken.
Dit is gebeurd in 2013. Aangezien wij u in 2013 hierover niet geïnformeerd hebben zullen wij
ook voor het jaar 20t4 gebruik maken van de hardheidsclausule.

Kanttekening
1. Vanaf 2015 is het niet meer mogelijk een evenementensubsidie te verlenen aan de
eenmanszaak MEPF. In de verordening is opgenomen dat enkel door een
vereniging/stichting subsidie kan worden aangevraagd. Hierbij dient wel opgemerkt te
worden dat het oprichten van een stichting/vereniging geen garantie geeft voor een
eventuele subsidietoekenning in de toekomst.
2. Nadrukkelijk willen wij u er nogmaals op wijzen dat dit géén structurele subsidie betreft.
De bijdrage moet gezien worden als een ondersteuning in de opstaft van dit evenement. Dit
betekent dat er geen meerjarige subsidieverplichting is aangegaan (zie subsidiebeschikking
27 september 2OI2).In de lijn van de "Deelsubsidieverordening Evenementen 2013" dient
er naar een kostendekkende begroting toegewerkt te worden (exclusief gemeentelijke

bijdrage).

Betaling
Het subsidievoorschot wordt uitbetaald op uw bankrekeningnummer
NL23 INGB 0006 1112 85.

Wilhelminasingel 101
Correspondentieadres: Postbus 950, 6000 AZ Weert
Telefoon: L40495 of (0a95) 575 000 -Telefax: (0495) 541 554 - E-mail: gemeente@weert.nl

Website: www.weert,nl

Verplichtingen
Er zijn een aantal verplichtingen waaraan u als subsidieontvanger moet voldoen:
- U verricht de activiteit(en) waarvoor de subsidie is verleend.
- U informeert 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 voorwaarden en/of verplichtingen zal worden voldaan.
De activiteit(en) of het programma van activiteiten wordt uitgevoerd in de
gemeente Weert.
De activiteit(en) of het programma van activiteiten streeft een zo groot mogelijk
publiek na.

-

-

-

Verantwoording
U levert uiterlijk binnen 13 weken na afloop van de activiteit een aanvraag tot
subsidievaststelling in onder overleggen van een inhoudelijk verslag en financiële
verslaglegging. Uit deze documenten kunnen wij opmaken of de activiteit(en) waarvoor
subsidie is verleend zijn verricht en of u heeft voldaan aan de subsidie verbonden
verplichtingen, voorwaarden en/of eisen.
Mocht blijken dat het feitelijke tekoft na uitvoering van de activiteit lager is dan de
verleende subsidie, dan wordt de subsidie lager vastgesteld op maximaal het feitelijke
tekort. (zie deelsubsidieverordening Evenementen, artikel 8 lid 2).

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

Zorgt u ervoor dat 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 handtekentng;
- 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 Joosten. Hij is bereikbaar
op telefoonnummer (0495) 575 488 en per e-mail op T.Joosten@weert.nl.
Wij wensen u veel succes met uw
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